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            Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 23. 1. 2017

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Petra Palenčárová,                 
                   PaedDr. J￡n  FilcJán  Filc - ospr., MVDr. Marián Gajdoš - ospr.,  Bc. Radovan Bajer –   
                   ospr., 
Neprítomní: –––––––––
                          
PROGRAM:   

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............/2017 o miestnom poplatku 
    za rozvoj na území MČ Bratislava-Ružinov
                                                                                 Predkladateľ: Mgr. Peter Tóth   
                                                                                                        vedúci referátu miestnych daní
                                                                                                        a podnikateľských činností
3. Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava-
     -Ružinov
                                                                                 Predkladateľ: Mgr. Eva Pindjáková 
                                                                                                        referent odboru školstva,
                                                                                                        kultúry a športu
 4. Slovenský curlingový zväz – informácie p. Kociana
                                                                                Predkladateľ: pp. Pitoňák, Galo, Kocian
 5. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku 
     v správe ZŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 
     Bratislava
                                                                                Predkladateľ: Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
                                                                                                       riaditeľ školy
6. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ......../2017 zo dňa .........2017 o zrušení Základnej školy, 
    Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
                                                                               Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                      vedúca referátu metodiky škôl
 7. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č......../2017 zo dňa ............2017 o zriadení Základnej
     školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení VZN MČ 
     Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov 
     základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva 
     zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských 
     obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov
                                                                               Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                      vedúca referátu metodiky škôl
 8. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa ...............2017 o kronike MČ 
     Bratislava-Ružinov
                                                                              Predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                     vedúca odboru školstva,
                                                                                                     kultúry a športu
 9. Návrh na ustanovenie kronikára MČ Bratislava – Ružinov  a letopiseckej komisie
                                                                               Predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                      vedúca odboru školstva,
                                                                                                      kultúry a športu
10.Návrh na schválenie Dohody o urovnaní a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových 
     priestorov č. 5/2015/Zšt (Slovenská zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava-Ružinov, 
     Ružinovský športový klub, p. o., HK Ružinov  ֜99 Bratislava, a. s.)
                                                                                 Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                        riaditeľ RŠK, p. o.
     11. Rôzne
  12. Záver



K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Osobitne privítala hosťa – prednostu MÚ, JUDr. Michala Sygúta. Členovia komisie súhlasili s jednotlivými bodmi programu.


K bodu 2:

Mgr. Tóth informoval, že materiál už bol komisii predložený v decembri 2016, ale kvôli legislatívnym nezrovnalostiam – mala byť schválená novela zákona - bol stiahnutý z rokovania MZ. Preto bol vypracovaný nový návrh VZN,  jeho obsah je zosúladený s platnou legislatívou. Podrobne informoval o jednotlivých ustanoveniach návrhu VZN.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  ...../2017 zo dňa 7. februára 2017  o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  5
                         Zdržal sa:  1

     
  K bodu 3:

      Mgr. Pindjáková vysvetlila, že v súlade s VZN č. 17/2001 mestskej časti Bratislava-Ružinov o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti musí byť zriadená poradná komisia MZ MČ Bratislava-Ružinov. Uvedené sa vyrieši rozšírením kompetencií Komisie školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava-Ružinov.  Zhrnula, o aké činnosti bude rozšírená náplň činnosti komisie školstva, kultúry a športu v zmysle uvedeného VZN.
     Toto VZN je potrebné dopracovať.  MVDr. Gajdoš informoval, že termín je jún 2017.
         

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava-Ružinov“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6


K bodu 4:

      Predstavitelia Slovenského curlingového zväzu popísali svoje fungovanie, činnosť  a zabezpečovanie chodu činnosti v curlingovej hale na zimnom štadióne V. Dzurillu. Platby sa im zvyšujú, nedokážu ich utiahnuť. Uvedomujú si, že tieto podmienky vychádzajú z platnej zmluvy, že takéto znenie zmluvy s RŠK podpísali, verili že stanovené platby dokážu uhradiť. Súčasná zmluva v apríli končí platnosť. Ďalšiu by chceli uzavrieť s výhodnejšími podmienkami. Ak sa situácia nevyrieši, nebudú môcť pokračovať vo svojej činnosti.
     P. Barancová ich nasmerovala na riaditeľa RŠK. Informovali, že už s ním mali pracovné stretnutie, neprinieslo očakávaný výsledok. P. Patoprstý im poradil, aby sa zúčastnili dňa 25.1.2017 /streda/ o 16:00 h v zasadačke B1 (na prízemí) v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová č. 21, Bratislava WORKSHOPu, ktorý bude organizovať grantová komisia pre občanov vo veci vysvetlenia písania a podania žiadostí o grant na základe výzvy pre rok 2017. 
    Členovia komisie sa dohodli na nutnosti kontroly podmienok uzatvorených zmlúv,  činnosti a oblastí spolupráce RŠK s jednotlivými športovými klubmi....
Záver: P. prednosta – predloží komisii navrhované oblasti kontroly, 
                                -  pomôže pri zriadení „kontrolnej komisie vytvorenej z poslancov “
           P. Lenár  - pripraví písomný prehľad nájmov - rozdelí ich na komerčné/nekomerčné,           uvedie, kto je nájomca, cenník, využitie priestorov..... za posledné 3 roky, t. j. 1.1.2015-31.12.2017. S uvedeným materiálom oboznámi členov na najbližšom zasadnutí komisie.

     
K bodu 5:

     Riaditeľ ZŠ, Borodáčova 2, oboznámil členov so situáciou školy, technickým stavom priestorov, nízkymi počtami žiakov a tried... Predložil komisii zámer prenajať voľné priestory budovy OZ ESPRIT ako zriaďovateľovi Základnej školy ESPRIT a Súkromného gymnázia ESPRIT. Priblížil predmet nájmu – počet tried, učební, kabinetov....Ubezpečil prítomných, že i v prípade dlhodobého nájmu priestorov bude pre ZŠ Borodáčova vytvorená dostatočná priestorová rezerva. Hovoril o prínose dlhodobého nájmu ako dôvodoch osobitného zreteľa, vzájomnom spolupôsobení oboch subjektov v jednom priestore. Prítomní sa informovali na podmienky zmluvy, vznik a ukončenie nájmu, výšku a splatnosť nájomného.... Zaujímali sa o práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu.
     Komisii sa predstavili a svoje zámery odprezentovali i záujemcovia o prenájom.
Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6


 K bodu 6:

     Komisia bola informovaná, že na základe uznesenia MZ č. 351/XIX/2016 - súhlasu so zriadením Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2 v objekte súčasnej Základnej školy, Borodáčova 2 je nutné v súlade s platnou legislatívou, všeobecne záväzným nariadením zrušiť Základnú školu, Borodáčova 2 a vyradiť ju zo Siete škôl a školských zariadení SR. Na základe uvedeného bolo vypracované  Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2. V žiadosti o vyradenie uvedenej školy do siete sa odporúča žiadať dátum 31. august 2017.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ......../2017 zo dňa .........2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6
 

K bodu 7:

           Mestská časť zrušuje a zriaďuje školy všeobecne záväzným nariadením. Pre zriadenie Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, bolo v súlade s platnou legislatívou vypracované VZN. V žiadosti o zaradenie uvedenej školy do siete sa odporúča žiadať dátum 1. september 2017.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č......../2017 zo dňa ............2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6


K bodu 8:   

     PhDr. Krippelová informovala prítomných, že mestská časť v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Štatútom hlavného mesta založila a vedie kroniku. V súlade s uvedeným zákonom mestská časť môže vydať všeobecne záväzné nariadenie. Preto sa pristúpilo k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov. Prehľadne priblížila obsah jednotlivých paragrafov.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa ...............2017 o kronike MČ Bratislava-Ružinov“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6

K bodu 9:

     PhDr. Krippelová členov komisie  informovala, že kroniku vedie od jej založenia externý zamestnanec MÚ – pán Juraj Galata. V zmysle platnej legislatívy kronikára ustanovuje obecné zastupiteľstvo. Z dôvodu zosúladenia spôsobu jeho ustanovenia do funkcie kronikára s platnou legislatívou je vypracovaný a bude predložený MZ návrh na ustanovenie p. Galatu do funkcie kronikára.
     V súlade s platnou legislatívou sa k založeniu a vedeniu kroniky ustanovuje letopisecká komisia, ktorú doteraz mestská časť neeviduje. Má byť trojčlenná, v zložení starosta a dvaja obyvatelia Ružinova, ktorých ustanoví MZ.
     
Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na ustanovenie kronikára MČ Bratislava – Ružinov  a letopiseckej komisie“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6


K bodu 10:

     Ing. Lenár informoval, že Dohoda o urovnaní a Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015/ZŠt boli vypracované na základe rokovaní medzi RŠK, p. o. SZĽH, HK Ružinov  ֜99 a predstaviteľmi MČ z dôvodu urovnania  „sporu“ a snahe o kvalitnú spoluprácu v budúcnosti. Popísal  stav záväzkov vyššie uvedených organizácií, ich plnenie, momentálnu situáciu a vzťahy. 

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie Dohody o urovnaní a Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových  priestorov č. 5/2015/Zšt (Slovenská zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava-Ružinov,  Ružinovský športový klub, p. o., 
HK Ružinov  ֜99 Bratislava, a. s.)“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6

K bodu 11:

     V bode rôzne PaedDr. Barancová navrhla, aby sa PaedDr. Filc stal členom pracovnej skupiny pri tvorbe koncepcie rozvoja športu v Ružinove.
     

K bodu 12  :

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.




                                                                                                     PaedDr. Mária Barancová v.r.
                                                                                                            predsedníčka komisie





V Bratislave   26. 1. 2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

