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Zápisnica zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 19. 6. 2017

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, MVDr. Marián Gajdoš,
                    Bc. Radovan Bajer, PaedDr. J￡n  FilcJán  Filc
            
Neprítomní:  Mgr. Petra Palenčárová - ospr., 
                          
PROGRAM:   
  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12. 2016
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01.-12.2016
  4. Návrh na schválenie zmluvného nájmu nebytových priestorov Zimného štadióna Vl. Dzurillu
  5. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve  o umiestnení reklamy č. 11/2016 ZŠt. nájomcu HK 
      Ružinov ֜ 99
  6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016
  7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
     priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková 14 v Bratislave, katastrálne územie 
     Ružinov
  8. Ukončenie nájmu Súkromnej základnej školy v priestoroch štátnej Základnej školy, Ružová 
      dolina 29
  9. Počty prijatých a neprijatých detí v MŠ a ZŠ na školský rok 2017/2018 – informácia
 10. Záverečný účet a správa o hospodárení MČ Bratislava–Ružinov za rok 2016
 11. Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Bratislava–Ružinov na rok 2017
 12. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č.../2017...zo...2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ 
       Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06. 10. 2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov 
       z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 13. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31. 5. 2017
 14. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa....2017, ktorým sa ruší uznesenie MZ 
       MČ Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18. 10. 2016
 15. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18. 5. 2017
 16. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa ...., ktorým sa ruší uznesenie MZ MČ 
       Bratislava-Ružinovč. 402/XXIII/2017 zo dňa 31. 1. 2017
       17. Rôzne 
             - Výročná správa o hospodárení spoločnosti za obdobie 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016
    18. Záver

K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. 


K bodu 2:

       Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a. s.,  komisiu oboznámila s obsahom jednotlivých tabuliek v materiáli. Informovala, že podujatia organizované v rámci Obchodného plánu sú navýšené. Všetky záväzky platia v dobe splatnosti. Organizácia rok 2016 ukončila ziskom.
       Ing. Patoprstý ocenil rôznorodosť aktivít Cultusu, ponuku aktivít a akcií pre rôzne vekové kategórie....
           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12. 2016“ prerokovala a

	berie na vedomie

odporúča schváliť 

      predložený materiál v MZ 


Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5
      
  K bodu 3:

       Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o. stručne priblížil jednotlivé  činnosti, ktoré zabezpečuje a organizuje RŠK. Konštatoval nárast detí v akciách a aktivitách. Pozornosť venoval celkovému dlhu z minulých období. Rozobral hospodárenie  za rok 2016. Informoval, že v RŠK prebehla kontrola miestneho kontrolóra. 
       PaedDr. Filc sa informoval na termín začiatku sezóny, rekonštrukciu šatní a rozcvičovací priestor.
        Ing. Patoprstý sa zaujímal o stav hracích prvkov na Štrkovci a riešenie vzniknutej situácie.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01.-12.2016“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 4:      

       Ing. Lenár informoval, že HK Ružinov ֝ 99 Bratislava, a. s. má prenajaté za účelom zabezpečenia tréningu športovcov nebytové priestory Zimného štadióna, a to šatne so skladovými priestormi a s príslušnými sociálnymi zariadeniami  a kanceláriu. Zmluvný vzťah bol ukončený 31. 5. 2017. Na základe žiadosti o predĺženie nájmu a Dohody o urovnaní medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja, MČ Bratislava-Ružinov a RŠK predložil RŠK návrh novej nájomnej zmluvy za podmienok v nej uvedených na dobu určitú od 1. 8. 2017 do 31. 5. 2022.
       Zmluva vo finálnej podobe nebola predložená na pripomienkovanie vedeniu HK, čo bolo Ing. Lenárovi komisiou vytknuté. Dôvody komisii vysvetlil.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie zmluvného nájmu nebytových priestorov Zimného štadióna Vl. Dzurillu“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 5:      

       Ing. Lenár informoval, že medzi RŠK a   HK  Ružinov ֜ 99 Bratislava, a. s.  bola podpísaná Zmluva o umiestnení reklamy na obdobie 1. 8. 2016 – 31. 5. 2017. Ďalej bola podpísaná Dohoda o urovnaní medzi SZĽH, MČ Bratislava-Ružinov a RŠK na dobu určitú, do 31. 5. 2022. 
HK Ružinov ֜99 Bratislava, a. s. požiadal o predĺženie predmetnej zmluvy. Na základe uvedeného bol vypracovaný Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým sa zosúladí aj časové obdobie platnosti zmluvy s Dohodou. S obsahom dodatku súhlasia obe strany, pokračuje sa za nezmenených  podmienok

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve  o umiestnení reklamy č. 11/2016 ZŠt. nájomcu HK  Ružinov  ֜99“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 6:   

       Komisia bola oboznámená so zrealizovanými aktivitami Knižnice Ružinov, ich úspešnosťou. Pani Gomolčáková, zamestnankyňa KR, ktorá materiál predkladala, venovala pozornosť akciám, ktoré zabezpečila knižnica v uplynulom roku, hovorila o službách, ktoré knižnica  poskytla verejnosti, pochválila sa zľavami, ktoré dosiahli pri nákupe knižného fondu....Informovala  prítomných o finančných prostriedkoch, ktoré boli vynaložené na opravy a údržbu jednotlivých pobočiek.      


       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 7:

       PaedDr. Drgoňová, riaditeľka ZŠ, Ostredková 14 informovala komisiu o žiadosti vedúcej Súkromnej školskej jedálne AB, Ostredková 14 pani Brinkáčovej o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy z dôvodu ukončenia predchádzajúcej. Stravníci sú so stravovaním i systémom výberu z dvoch teplých jedál spokojní, s poskytovaním služieb je spokojné i vedenie základnej školy. Riaditeľka uviedla dôvody pokračovania spolupráce a odporučila, aby zriaďovateľ schválil uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi Základnou školou, Ostredková 14 a Súkromnou školskou jedálňou AB.    

      Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových  priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 8:   

       Prof. Gajdošová komisiu informovala o zapojení Súkromnej základnej školy do experimentu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým sa overuje fungovanie inkluzívnej školy v slovenských školských podmienkach. Škola pôsobí v prenajatých priestoroch Základnej školy, Ružová dolina 29. Jej prenájom končí v auguste 2018. Škola zatiaľ nemá priestory pre svoju ďalšiu existenciu. P. Gajdošová vyslovila požiadavku predĺžiť nájomnú zmluvu aspoň o jeden školský rok s tým, že  prenajaté priestory  by  v uvedenom školskom roku využívali iba žiaci 0. – 4. ročníka  a Súkromná škola by sa časti terajších priestorov zriekla v prospech prenajímateľa.
       RNDr. Tomčániová, riaditeľka ZŠ, Ružová dolina vyslovila požiadavku ukončiť nájomný vzťah v súlade s termínom uvedeným v nájomnej zmluve. Nesúhlas s ďalším zotrvaním Súkromnej základnej školy zdôvodnila najmä potrebou priestorov pre svoju školu. Bez nich nemôže pristúpiť k plneniu opatrení Štátnej školskej inšpekcie – zriadiť odborné učebne a zámeru zvýšiť naplnenosť školy ďalšími žiakmi.
      MVDr. Gajdoš informoval prof. Gajdošovú o v súčasnosti voľných priestoroch na Mesačnej ulici, ktoré by si škola mohla postupne upraviť na svoje potreby. 
     Komisia odporučila prof. Gajdošovej, aby škola predložila žiadosť o predľženie nájmu na zasadnutie MZ MČ Bratislava-Ružinov. 
      

K bodu 9:   

        Mgr. Kováčová komisii predložila aktuálny stav prijatých a neprijatých detí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
       V školskom roku 2016/2017 bolo k 15. 9.2016 v materských školách 2 162 detí v 97 triedach. Začiatkom mája 2017 prijímali riaditeľky MŠ nové žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2017/2018. Zo strany zákonných zástupcov je záujem umiestniť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 1 119 detí, z toho je 702 detí z Ružinova vo veku 3 - 6 rokov. Oproti počtu žiadostí z roku 2016 je v tomto roku o 136 žiadostí menej.
      Základné školy prijali 663 detí do prvých ročníkov. Ružinovčanov bolo prijatých 586, detí z iných obcí 77. 
       Uvedené počty sú ešte v pohybe. Stabilizujú sa až v polovici septembra.


K bodu 10:

       Ing. Lehotayová oboznámila komisiu s výsledkami hospodárenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, s hospodárením obchodných spoločností,  príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Plnenie rozpočtu prebehlo v súlade s rozpočtom mestskej časti, ktorý schválilo MZ. Materiál bol poslancom známy z predchádzajúcich rokovaní.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Záverečný účet a správa o hospodárení MČ Bratislava–Ružinov za rok 2016“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 11:

       Ing. Lehotayová objasnila najpodstatnejšie faktory v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu. Rozobrala najdôležitejšie položky z príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. I tento materiál bol poslancom známy z predchádzajúcich rokovaní.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Bratislava–Ružinov na rok 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 12:

       MVDr. Gajdoš vysvetlil prítomným dôvod zmeny VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov.  Ide hlavne o jeho prispôsobenie reálnym potrebám praxe, aby vo výnimočných prípadoch mohlo MZ rozhodnúť o žiadosti  i v čase mimo VZN presne stanoveného termínu doručenia, t. j. v priebehu celého roka.
       Komisia navrhla úpravu § 11 ods. 10 VZN č. 7/2015, a to vypustenie slova „dotácia“
       
      Komisia školstva, kultúry a športu materiál „“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5

K bodu 13:

       MZ MČ Bratislava-Ružinov žiada starostu MČ, aby v súlade s upozornením prokurátora z roku 2012 mestská časť zabezpečila prístup verejnosti na parkovisko Líščie nivy – Palkovičova. Mgr. Kopún prítomným objasnil podstatu protestu prokurátora. Ide o protest proti uzneseniu MZ MČ Bratislava-Ružinov, ktorým sa potvrdzuje výkon starostom pozastaveného uznesenia. Z uvedeného podľa Okresnej prokuratúry Bratislava II vyplýva, že daným uznesením sa starostovi ukladá konať. Je to v rozpore s kompetenciami MZ, nakoľko MZ a starosta sú postavení na jednu úroveň a MZ svojím uznesením nemôže ukladať starostovi povinnosti.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Prerokovanie protestu prokurátora pod č. Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31. 5. 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 14:

       Mgr. Kopún prítomných informoval, že MZ MČ Bratislava-Ružinov prijalo uznesenie, ktorým žiadalo starostu MČ, aby v súlade s upozornením prokurátora z roku 2012 mestská časť zabezpečila prístup verejnosti na parkovisko Líščie nivy – Palkovičova. MZ MČ Bratislava-Ružinov prijatým uznesením MZ potvrdzuje výkon starostom pozastaveného uznesenia. Mgr. Kopún prítomným objasnil, že v súlade s vyjadrením  Okresnej prokuratúry dané uznesenie  starostovi ukladá konať. Je to v rozpore s kompetenciami MZ, nakoľko MZ a starosta sú postavení na jednu úroveň a MZ svojím uznesením nemôže ukladať starostovi povinnosti. Týmto boli porušené  príslušné ustanovenia platnej legislatívy, ktoré upravujú kompetencie MZ. Na základe uvedeného je potrebné predmetné uznesenie ako nezákonné zrušiť.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa....2017, ktorým sa ruší uznesenie MZ MČ Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18. 10. 2016“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 15:

       Mgr. Kopún prítomných vysvetlil, že MZ MČ Bratislava-Ružinov prijalo uznesenie, ktorým žiadalo starostu MČ o zvolanie verejného prerokovania investičného zámeru Brick park na Vrútockej ulici a kým sa toto neuskutoční,  prerušenie konania stavebného úradu. V súlade s platnou legislatívou je zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce výlučnou kompetenciou MZ. Starosta môže dať iba podnet na jeho zvolanie, ale nemôže o jeho zvolaní rozhodnúť. Proti uzneseniu MZ bol na základe uvedeného podaný protest prokurátora.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18. 5. 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5



K bodu 16:

       Mgr. Kopún prítomných informoval, že podľa Okresnej prokuratúry Bratislava II MZ Bratislava-Ružinov prijatím uznesenia požiadalo starostu MČ o zvolanie verejného prerokovania investičného zámeru Brick park na Vrútockej ulici a kým sa toto neuskutoční,  prerušenie konania stavebného úradu, čím prekročilo svoje kompetencie stanovené príslušnými ustanoveniami platnej legislatívy. Na základe uvedeného je potrebné predmetné uznesenie ako nezákonné zrušiť.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa ...., ktorým sa ruší uznesenie MZ MČ   Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31. 1. 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5


K bodu 17:

       a) Mgr. Adamec prítomným predložil Výročnú správu o hospodárení TVR a RE, s. r. o. Zameral sa na priblíženie činnosti, zdôvodnenie hospodárskych výsledkov. Hovoril o zabezpečovaní programov pre BSK, výrobe a vysielaní programu pre magistrát. Priblížil návrhy TVR na rok 2017, najmä potrebu skvalitnenia technického vybavenia priestorov.

      Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Výročná správa o hospodárení spoločnosti za obdobie 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5

       b)Komisia si naplánovala výjazdovú komusiu – DK Prievoz dňa 10. 7. 2017 o 15.00 h



K bodu 18:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.




                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                       predsedníčka komisie












     





V Bratislave   23. 6.  2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

