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                Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 10. 7.  2017

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

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Oboznámenie sa s priestormi
 3. Vyjadrenie riaditeľky Cultus Ružinov, a. s. k: 
a)  aktivitám a podujatiam v Spoločenskom dome Prievoz                                                                                  b)  celkovému využitiu priestorov spoločenského domu                                                                                 c)  zámery v budúcnosti týkajúce sa napr. rekonštrukcie priestorov, využitia priestorov, 
     plánovaných aktivít a podujatí...
      4. Rôzne
   5. Záver

K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Privítala Mgr. Andreu Kozákovú, riaditeľku Cultus Ružinov, a. s. Členovia komisie súhlasili s jednotlivými bodmi programu.


K bodu 2:

     Členovia komisie boli prevedení vnútornými priestormi Spoločenského domu. Zhodli sa na nutnosti renovácie jednotlivých priestorov, výmeny podlahových krytín, vymaľovania priestorov....Ako prvoradú uznali potrebu výmeny okien, revitalizáciu kúrenia a toaliet. 

         
  K bodu 3:

     a) Mgr. Kozáková prítomných oboznámila s podujatiami (besedy, posedenia....), ktoré prebiehajú v Spoločenskom dome cca 1x/mesiac a sú  tematicky organizované k aktuálnemu mesiacu. Uskutočňujú sa zdarma. Uviedla, že i niektoré aktivity, ako napr. šach, cvičenie pre seniorov, tréningy súboru Trávniček... sa uskutočňujú zdarma. Komisia dostala k nahliadnutiu týždenný rozpis aktivít v prenajatých priestoroch spolu s časovým harmonogramom ich organizovania.
     b) Pani riaditeľka ďalej informovala, že Spoločenský dom je využívaný väčšinou na prenájmy. Všetky kancelárie okrem jednej sú v prenájme a v nich sa uskutočňujú v poobedňajších hodinách rôzne aktivity pre deti i dospelých. Problém majú s prenájmom sál.
     Mgr. Kozáková poukázala na ťažkosti súvisiace s prevádzkovaním objektu, spôsobujúce problém s udržaním prenájmov. Budova je stará, do rekonštrukcie priestorov nebolo investované.
     c) Prvoradým zámerom do budúcnosti je snaha o rekonštrukciu Spoločenského domu, hlavne ako už i komisia skonštatovala, výmena okien, radiátorov, obnova toaliet, klimatizácia... Aspoň s týmto najnutnejším renovovaním priestorov by sa ľahšie hľadali záujemcovia o prenájmy, ktoré by mali byť ťažiskom činností prebiehajúcich v Spoločenskom dome. Informovala o prebiehajúcej  rekonštrukcii správcovského bytu, jeho plánovanom využití. 
       
       
K bodu 4:

       Komisia požiadala riaditeľku o vypracovanie materiálu – SWOT ANALÝZY na najbližšie rokovanie MZ, ktorá bude obsahovať víziu udržateľnosti Spoločenského domu, najväčšie nedostatky v priestoroch objektu, ktoré spôsobujú problémy,  návrh na ich rekonštrukciu, predbežné finančné ohodnotenie – vypracovanie cenových ponúk na jednotlivé rekonštrukcie, s tým súvisiacu finančnú požiadavku ....
 

K bodu 5     :

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.


                                                                                                    PaedDr. Mária Barancová 
                                                                                                        predsedníčka komisie









V Bratislave   12. 7. 2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová 

