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      Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 5. 12. 2016

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Petra Palenčárová,
                 
Neprítomní: PaedDr. J￡n  FilcJán  Filc - ospr., MVDr. Marián Gajdoš - ospr.,  Bc. Radovan Bajer – ospr.,
            
                          
PROGRAM:   
 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Filmpark produkction s. r. o. – ponuka na spoluprácu
                                                                                       Predkladateľ: pp. Neveďal a Janík
                                                                                                              zástupcovia spoločnosti     
    
 3. Návrh Pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Ružinov v objekte Dunajské predmestie 
    – polyfunkčný súbor
                                                                                       Predkladateľ: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková
                                                                                                              referent odboru školstva,
                                                                                                              kultúry a športu

 4. Návrh na 1., reštrukturalizáciu spoločnosti RPVPS, a. s. alebo 2., kapitalizáciu pohľadávok 
    mestskej časti Bratislava – Ružinov
                                                                                       Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová   
                                                                                                      vedúca ekonomického odboru

 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019
                                                                                       Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová   
                                                                                                      vedúca ekonomického odboru

 6. Stanovisko k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 
    80, 87 a 91 štatútu
                                                                                      Predkladateľ: Mgr. Alexandra Szӧkeová   
                                                                                                      vedúca referátu územného plánu
                                                                                                      a regionálneho rozvoja

 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia .../2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom 
     poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
                                                                                      Predkladateľ: Mgr. Peter Tóth   
                                                                                                      vedúca referátu miestnych daní
                                                                                                      a podnikateľských činností

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
    mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. decembra 2016
                                                                                      Predkladateľ: RNDr. Lesia Richterová   
                                                                                                      vedúca odboru regionál. rozvoja
                                                                                                     a životného prostredia

9. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. 
    Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových 
    pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
    predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava, MARIANUM – 
    Pohrebníctvo mesta Bratislavy  a mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia
    finančných prostriedkov na vybudovanie nového domu smútku na cintoríne Prievoz v mestskej 
    časti Bratislava – Ružinov
                                                                                         Predkladateľ: JUDr. Eva Poprendová
                                                                                                              vedúca odboru právneho
                                                                                                              a správy majetku

    10. Rôzne
          - Prehľad fyzického stavu prijatých a neprijatých detí

 11. Záver


K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Členovia komisie súhlasili s jednotlivými bodmi programu.


K bodu 2:
     
      Materiál komisii predložili zástupcovia spoločnosti Filmpark. Spoločnosť hľadá priestory pre svoju tvorbu a prejavila záujem o kultúrny dom v Trnávke. Páni vysvetlili dôvody potreby nových priestorov, oboznámili členov so svojimi zámermi  a plánmi využitia uvedených priestorov. Pôvodné priestory by mali snahu upraviť do použiteľného stavu. Hovorili o dlhodobom prenájme. Komisia bola uvedeným návrhom a zámerom ústretová. Napriek tomu, že zástupcovia spoločnosti Filmpark už rokovali s vedením mestskej časti, odporučila, aby sa opakovane obrátili na starostu a dopracovali sa k nejakým postupom a záverom.
             
       Komisia školstva, kultúry a športu predložený materiál „Filmpark produkction s. r. o. – 
       ponuka na spoluprácu“ prerokovala a 
 
súhlasí
so zámermi spoločnosti Filmpark produkction s. r. o. týkajúcimi sa priestorov kultúrneho domu v Trnávke

žiada
starostu MČ Bratislava-Ružinov, aby rokoval so spoločnosťou Filmpúark produkction s. r. o. a prijal v predmetnej záležitosti konkrétne závery v rokovaní, s ktorými budú oboznámení i zástupcovia spoločnosti

 Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                          Za:  3
     
  K bodu 3:

      Ing. Slezáková informovala komisiu o požiadavke spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. pomenovať ulicu, ktorá vznikne v objekte Dunajské predmestie v katastrálnom území Nivy názvom „Ružová ulica“. Na odporúčanie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť požiadala spoločnosť o zaslanie iného názvu ulice, aby nedochádzalo k zámene s už existujúcou ulicou v Ružinove, a to ulicou Ružová dolina. Ďalší návrh pomenovania ulice znel „Novoružinovská ulica“ Ten však nekorešpondoval s názvami ulíc v danej lokalite. Napokon sa obidve strany dohodli na názve „Mätová ulica“. Názov bol odkonzultovaný a odporučený i magistrátom.
         
       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh Pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Ružinov v objekte Dunajské predmestie     – polyfunkčný súbor“

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ m. č. Bratislava – Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3
     
K bodu 4:

      Prítomným členom informácie poskytli Ing. Lehotayová a prednosta MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Oboznámili komisiu s obidvomi možnosťami riešenia situácie  v spoločnosti RP VPS, a. s. a  vysvetlili rozdiely medzi nimi. Zároveň komisiu informovali, že mestská časť navrhuje riešiť situáciu reštrukturalizáciou spoločnosti, čo i zdôvodnili. Vznikla diskusia, v ktorej sa rozoberali kladné i záporné stránky oboch postupov.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na 1., reštrukturalizáciu spoločnosti RPVPS, a. s. alebo 2., kapitalizáciu pohľadávok  mestskej časti Bratislava – Ružinov“ prerokovala a
    
1.) berie na vedomie

a prikláňa sa k návrhu č. 2 – kapitalizácia pohľadávok mestskej časti Bratislava-Ružinov
                        
Hlasovanie:   Zúčastnilo sa: 3
          	                                            Za:  3


K bodu 5:

     Prítomných s materiálom oboznámila Ing. Lehotayová. Informovala, že ide o návrh rozpočtu na rok 2017 a prognózu rozpočtu na roky 2018-2019. Oboznámila komisiu s východiskami pri tvorbe rozpočtu na roky 2017 – 2019. Vychádza sa z predpokladanej skutočnosti v roku 2016. Uviedla, že v súlade s platnou legislatívou sa návrh rozpočtu naďalej člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie. Upozornila na podrobné vypracovanie príjmovej i výdavkovej časti návrhu rozpočtu. V návrhu sú zahrnuté požiadavky jednotlivých odborov MÚ mestskej časti Bratislava-Ružinov a požiadavky rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.  Priblížila hlavné úlohy, ktorými sa plánuje mestská časť zaoberať v roku 2017. 

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017-1019“ prerokovala a

1.) berie na vedomie
                       
Hlasovanie:   Zúčastnilo sa: 3
          	                                            Za:  3

     
K bodu 6:

     Mgr. Szökeová informovala, že hlavné mesto SR Bratislava požiadalo mestskú časť o písomné stanovisko MZ k predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú určité články v štatúte. K predloženému návrhu nebola priložená dôvodová správa, to znamená, že absentujú akékoľvek údaje, ktoré by opodstatnenoť predloženého návrhu podložili. Uvedené články už boli v apríli 2016 pripomienkované. Pripomienky  väčšinou neboli akceptované alebo boli iba vzaté na vedomie. Konalo sa pracovné stretnutie so zamestnancami magistrátu, na ktorom hlavné mesto sľúbilo iniciovať zmenu § 6a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. Mestská časť nie je stále informovaná o podniknutých krokoch a následných výsledkoch rokovaní.
   Následne Mgr. Szӧkeová v prehľade zdôvodnila, vysvetlila a popísala zaujatie stanoviska mestskej časti, t. j. s ktorými bodmi a v ktorých článkoch mestská časť súhlasí bez pripomienok a s ktorými nesúhlasí.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Stanovisko k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74,  80, 87 a 91 štatútu“ prerokovala a

1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3
 

K bodu 7:

           Mgr. Tóth oboznámil komisiu s niektorými ustanoveniami zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade so zákonom bol vypracovaný a   schválený dodatok k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj. V súlade s ním môžu vyberať uvedený poplatok  na svojom území mestské časti. Upravil sa aj pomer delenia výnosu z poplatku za rozvoj – hlavné mesto 32% a mestská časť 68%. Obce však musia  s účinnosťou  od 1. 1. 2017 prijať VZN  a až potom môžu na svojom území zaviesť  miestny poplatok za rozvoj. Vysvetlil, že návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov je vypracovaný v zmysle zákona č. 447/2015 a v súlade s platným znením Štatútu. Podrobne informoval o jednotlivých ustanoveniach návrhu VZN.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia .../2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“ prerokovala a

1.) berie na vedomie

 Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                          Za:  3     

K bodu 8:   

     RNDr. Richterová informovala komisiu o dôvodoch prijatia nového VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Návrh VZN nemení ustanovenia pôvodného VZN, má tú istú štruktúru i obsah. Je vypracovaný v súlade s ustanoveniami  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. RNDr. Richterová upozornila na paragrafy, ktorých sa zmeny týkajú, podrobnejšie ich popísala.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. decembra 2016“ prerokovala a

1)berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3   

K bodu 9:

     JUDr. Poprendová informovala členov komisie o žiadosti MARIANUMA – pohrebníctva mesta Bratislavy o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie domu smútku na cintoríne Prievoz vo výške 50 000,-€. Navrhujú vytvoriť združenie medzi mestskou časťou a organizáciou MARIANUMa, pričom zmluvu o združení už mestskej časti doručili. Vysvetlila okolnosti a dôvody vzniknutej situácie, jej dopad na občanov Ružinova, potrebu domu smútku.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  a mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového domu smútku na cintoríne Prievoz v mestskej časti Bratislava – Ružinov“ prerokovala a

1)berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3   

K bodu 10:

     Členovia komisie si ujasňovali údaje poskytnuté v tabuľkách prijatých/neprijatých detí v materských školách. 


K bodu 11:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.




                                                                                                     Ing. Martin Patoprstý v. r.
                                                                                                         podpredseda komisie





V Bratislave   8. 12. 2016
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

