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Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 13. 6. 2016

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Petra Palenčárová
Neprítomní: MVDr. Marián Gajdoš-ospr., PaedDr. Ján  Filc-ospr. Bc. Radovan Bajer-ospr.,

               
                                          
PROGRAM:   

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Informácie p. Osuského a Uhlára o divadle Stoka
                                                                                                  Predkladateľ: p.  Peter Osuský
                                                                                                                         p. Blahoslav Uhlár
3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015 
                                                                                          Predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
                                                                                                                 riaditeľka KR
4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za rok 2015
                                                                                           Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                  riaditeľ RŠK
5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitého zreteľa týkajúceho sa zmluvného nájmu 
    nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava, 
    nájomcom HK Ružinov  ֝99Bratislava, a. s.
                                                                                           Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                  riaditeľ RŠK
6. Cultus Ružinov - Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.-12.2015
                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Andrea Kozáková
                                                                                                                riaditeľka 
7. Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
    obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
    zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných
    príspevkov
                                                                                          Predkladateľ: Mgr. Henrieta Valková
                                                                                                                 vedúca odboru 
                                                                                                                 sociálnych vecí
8. Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného miesta
                                                                                       Predkladateľ: Mgr. Alexandra Sӧkeová
                                                                                                              vedúca referátu úz. plánu    
                                                                                                              a regionál. rozvoja                                                                                                                                                                                                         
9. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a Re, s. r. o. za rok 2015
                                                                                       Predkladateľ: Ing. Tomáš Alscher
                                                                                                              Konateľ TVR a Re
10. Rôzne
11. Záver

 
     

K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Členovia komisie súhlasili s obsahom  programu, ktorého body sa mali prerokovať. Odsúhlasili si zmenu – doplnenie pozvánky o bod   „rôzne“ a účasť p. Pokoviča na bode 5. 


K bodu 2:
     
     Pán Osuský a Uhlár komisiu informovali i činnosti a zámeroch kultúrneho centra STOKA C1,2 KC. Zvlášť priblížili činnosť divadla STOKA. Divadlo dostalo grant, podmienkou však je divadelná spoluúčasť, jednorazový príspevok 13 500 €. O pomoc žiadajú mestskú časť. 
   Predsedníčka komisie pánom vysvetlila, že momentálne nie je možné im vyhovieť, nakoľko požiadavka nie je zahrnutá v rozpočte mestskej časti. Poradila im, aby si v súlade s pokynmi na webovej stránke mestskej časti podali žiadosť o grant a dotáciu.

      
  K bodu 3:

     Riaditeľka Knižnice Ružinov hovorila o hlavných úlohách Knižnice na rok 2015 a ich plnení. Opísala najvýznamnejšie podujatia. V oblasti práce s knižným fondom sa pochválila výškou poskytnutej zľavy pri nákupe kníh. Oboznámila prítomných s výsledkom hospodárenia Knižnice, uviedla, ako Knižnica hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami, vyhodnotila získavanie mimorozpočtových zdrojov. 
    Ďalej komisiu informovala, že knižnica zostane v pôvodných priestoroch, ktoré sa budú postupne rekonštruovať. Poďakovala PaedDr. Barancovej za podporu, vďaka ktorej sa začne situácia v knižnici  na Tomášikovej ulici riešiť.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015“ prerokovala a

      1.) berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov


    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3               

K bodu 4:

      Ing. Lenár hovoril o zdarnom splnení úloh, ktoré viedli k náprave nedostatkov, odstraňovaniu dlhov a záväzkov z predchádzajúceho obdobia. Spokojne konštatoval, že úlohy boli splnené bez zníženia počtu a  kvality akcií. Informoval o exekúciách a dlhoch, ktoré sú splatené, ale i o tých, ktoré ešte treba splatiť. Konštatoval, že RŠK hospodáril v roku 2015 s celkovým kladným výsledkom. Stručne priblížil opravy a úpravy zverených zariadení, pozornosť venoval príčinám  predčasného ukončenia prevádzky novej haly na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu. Opísal aktivity RŠK pre materské a základné školy, priblížil význam a cieľ spolupráce.
     Členovia komisie spolu s Ing. Lenárom rozoberali situáciu novej haly na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu. Je nutná generálna údržba chladiacich veží a úprava chladiaceho média, aby zodpovedalo požiadavkám. PaedDr. Barancová odporučila Ing. Lenárovi pokúsiť sa na tento účel získať eurofondy z projektov vypísaných MŠVVaŠ SR. Ďalej navrhla dohodnúť si stretnutie s ministrom školstva a informovať sa, ako by ministerstvo mohla v predmetnej veci pomôcť.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za rok 2015“ prerokovala a

berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

      
    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3       


 K bodu 5:

      Ing. Lenár vysvetlil, že k zmene zmluvy dochádza na žiadosť HK Ružinov. Priblížil podstatné rozdiely medzi pôvodnou a novou zmluvou. Informoval, že podmienky novej zmluvy nie sú výhodné pre RŠK, bol by stratový. P. Pokovič prízvukoval, že HK má oveľa horšie ekonomické i športové podmienky, ako tomu bolo v minulosti. Preto požiadali o zmenu zmluvy.
Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitého zreteľa týkajúceho sa zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, ružinovská 4, Bratislava, nájomcom HK Ružinov  ֝99Bratislava, a. s.“ prerokovala a

      1.) berie na vedomie

      2.) neodporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov
      
    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3       

     


K bodu 6:

    Mgr. Kozáková informovala členov komisie o celkovej situácii v CULTUSE. Realizovali sa podujatia v obchodnom pláne s dôrazom na šetrenie. V tomto zmysle sa inovovala dramaturgia zaužívaných podujatí a z ušetrených finančných prostriedkov vznikli nové podujatia. Väčšia kontrola v platbách za prenájmy je zabezpečená ich prijímaním len na účet. Od apríla 2015 spoločnosť realizovala aktivity iba z vlastných zdrojov, neobjednávala si ich cez agentúry a iné subjekty. Ďalej hovorila o výsledku hospodárenia za rok 2015, je ním zisk, ktorý predstavenstvo spoločnosti CULTUS Ružinov navrhlo použiť na rozšírenie a skvalitnenie kultúrnych služieb v roku 2016 a zlepšenie havarijného stavu jednotlivých domov kultúry.
     Predsedníčka komisie požiadala riaditeľku spoločnosti, aby na septembrové zasadnutie komisie pripravila materiál, ktorým ozrejmí situáciu v CULTUSE, porovná stav, spôsob práce a podmienky pri nástupe do funkcie so súčasnosťou.
Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Cultus Ružinov - Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.-12.2015“ prerokovala a

berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

      
    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3       

K bodu 7:

   Mgr. Valková komisiu informovala o  navrhnutých zmenách oproti doteraz platnému VZN č. 40/2014. Zdôvodnila, že zmeny vyplynuli z praxe a záujmu o rozširovanie sociálnej politiky mestskej časti.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“ prerokovala a

berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

     Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                              Za:  3       


K bodu 8:

    Mgr. Sӧkeová komisii vysvetlila, že doteraz platné zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania  je potrebné na základe skúseností a problémov z praxe pozmeniť. Parkovacie miesta sa prideľujú podľa zásad z roku 2009. V súlade s platnou legislatívou zastupiteľstvo nemá oprávnenie uznášať sa na týchto zásadách, je ich oprávnený vydať iba starosta mestskej časti. 
    Poukázala na rozdiely medzi starými a navrhovanými zásadami, vysvetlila, aké zmeny by zavedenie nových zásad prinieslo. Nové zásady by mali i novú textovú úpravu. 
    Členovia komisie boli uvedeným zmenám naklonení.
   

K bodu 9:     

     Konateľ TVR a Re informoval a vysvetlil dôvody  hospodárskeho výsledku za rok 2015, ktorý predstavuje stratu. Hovoril o nákladoch, predpokladanom zisku v roku 2016, plánovanom raste príjmov. Spomenul úspechy spoločnosti v oblasti získavania nových partnerov, rozšírenie programovej štruktúry, podpísanie zmluvy s BSK, rokovania s magistrátom...Oboznámil komisiu s plánmi a cieľmi TVR, snahe konateľov čo najmenej zaťažiť rozpočet mestskej časti.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a Re, s. r. o. za rok 2015“ prerokovala a

berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

      
    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3       

K bodu 10:

    PaedDr. Barancová prítomných informovala o pracovnom stretnutí - PaedDr. Barancová, PaedDr. Filc a Ing. Lenár, na ktorom sa zhodli o nutnosti vypracovania koncepcie rozvoja športu v mestskej časti. K spolupráci si prizvú fundovaných ľudí mestskej časti z oblasti športu. 

     
K bodu 13:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.




                                                                                                    PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                         predsedníčka komisie





V Bratislave   16. 6. 2016
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

