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Zápisnica zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 18. 9. 2017

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, , MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Petra Palenčárová                
            
Neprítomní:  Bc. Radovan Bajer – ospr., PaedDr. J￡n FilcJán Filc - ospr., Ing. Martin Patoprstý – 
                         ospr., 
                          
PROGRAM:   
  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh na prenájom a rekonštrukciu DK Bulharská
  3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 6. 2017
  4. 3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa............/2017 o používaní 
      symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie
      01. 01. 2017-30. 06. 2017
  7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2017
  8. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2017
  9. Prerokovanie žiadosti Súkromnej základnej školy o predlžení nájmu v priestoroch štátnej 
      Základnej školy, Ružová dolina 29 a o jej zaradení na rokovanie MZ 
  a) Vyjadrenie Mgr. Kováčovej 
  b) Vyjadrenie prof. Gajdošovej
  c.) Vyjadrenie RNDr. Tomčániovej
      10.  Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2017
11. Rôzne 
   12. Záver

K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Komisia odsúhlasila zmenu poradia predkladaných materiálov.


K bodu 2:

     Materiál „Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa............/2017 o používaní  symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov“  prítomným predložila Mgr. Kováčová. Priblížila dôvody otvorenia VZN a  oblasti, v ktorých nastali zmeny. MVDr. Gajdoš uviedol, že nové VZN je oproti pôvodným vypracované jednoduchšie, zmeny  v § 13 a § 14vychádzajú z potrieb praxe.

           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa............/2017 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov“ prerokovala a
	
	berie na vedomie

odporúča schváliť 

      predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3

      
  K bodu 3:

       Pán Ďurovčík prítomným objasnil svoj zámer dlhodobého prenájmu DK Bulharská za symbolickú cenu 1, €/rok na obdobie 25 rokov. Objekt by z vlastných prostriedkov kompletne zrekonštruoval a prevádzkoval v ňom divadlo s najmodernejšou technológiou a vysokým komfortom pre divákov. 
       Komisia ho upozornila na nutnosť postupovať v intenciách legislatívy, a to vyhlásením verejnej obchodnej súťaže alebo pristúpiť k nájmu objektu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


K bodu 4:

       Ing. Lehotayová prítomným pripomenula, že MZ schválilo predloženú 1. a 2. zmenu rozpočtu na rok 2017. Plnenie rozpočtu teda prebieha v súlade s upraveným rozpočtom mestskej časti na rok 2017. Podrobnejšie opísala hospodárenie mestskej časti, informovala o výške  plnenia finančných príjmov, o percentuálnej naplnenosti čerpania celkových rozpočtových  výdavkov mestskej časti...    
  
     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 6. 2017“ prerokovala a
	
berie na vedomie

odporúča schváliť 
      predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 5:

      Ing. Lehotayová komisiu informovala o nutnosti predloženia návrhu na 3. zmenu rozpočtu, nakoľko hospodárenie mestskej časti Bratislava-Ružinov si vyžaduje úpravu niektorých príjmových i výdavkových položiek.  Vysvetlila, že je potrebné navýšiť položku „Údržba verejnej zelene“ a „Príspevok neštátnym zariadeniam poskytujúcim služby fyzickým osobám“ z dôvodu veternej smršte v auguste tohto roku a navýšenia počtu žiadateľov na opatrovateľskú službu, ktorú je v zmysle platnej legislatívy obec povinná poskytnúť.  Podrobnejšie sa venovala bežnému a kapitálovému rozpočtu a finančným operáciám v príjmovej i výdavkovej časti.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017	
berie na vedomie

2.)  odporúča schváliť 
      predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 6:

       Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o. stručne priblížil jednotlivé  činnosti, ktoré zabezpečuje a organizuje RŠK. Pozornosť venoval správe zverených zariadení, ktorá bola vykonávaná  v súlade s požiadavkami mestskej časti. Popísal priebeh a ukončenie prác na jednotlivých športoviskách. Rozobral hospodárenie  za 1. polrok 2017, priblížil náklady a výnosy. 
       PaedDr. Barancová sa zaujímala o školské športové areály a požiadala Ing. Lenára o písomné vyjadrenie k ich celkovému zabezpečovaniu a fungovaniu.
        
       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01. 01. - 30. 06. 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní: 3
          	                         Za: 3


K bodu 7:   

       Riaditeľka Knižnice Ružinov informovala, že vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností všetkých pracovísk vychádza z Plánu hlavných úloh Knižnice Ružinov na rok 2017. Komisia bola oboznámená so zrealizovanými aktivitami Knižnice Ružinov, ich úspešnosťou. PhDr. Horáková venovala pozornosť akciám, ktoré knižnica zabezpečila, hovorila o službách, ktoré  poskytla verejnosti. Medzi priority patrí budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k čítaniu a literatúre, dôraz kladie na čítanie s porozumením. Riaditeľka  informovala  prítomných o hospodárení Knižnice. Pozornosť venovala  výnosom, vyhodnoteniu získavania mimorozpočtových zdrojov, podrobne rozobrala čerpanie nákladov v ich jednotlivých položkách. 
      Spomenula aktivity, ktoré Knižnica Ružinov zorganizuje pri príležitosti 45. výročia svojho vzniku. Výročie vzniku oslávi v roku 2017.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 8:   

       Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a. s.,  komisiu oboznámila s podujatiami, ktoré prebehli v jednotlivých domoch kultúry, kurzoch, cvičeniach pre deti, mládež a seniorov. Priblížila podujatia organizované  i spoluorganizované  spoločnosťou Cultus Ružinov. Ďalej informovala o hospodárení spoločnosti, rozobrala finančnú situáciu – výnosy i náklady spoločnosti. Pripomenula, že spoločnosť Cultus Ružinov je ekonomicky závislá od spolupráce s mestskou časťou Bratislava-Ružinov.

           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2017“ prerokovala a

	berie na vedomie

odporúča schváliť 

      predložený materiál v MZ 


Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3
      

    K bodu 9:

       PaedDr. Barancová ospravedlnila neprítomnosť prof. Gajdošovej, zriaďovateľky Súkromnej základnej školy. Prítomných v stručnosti oboznámila s predloženým stanoviskom Súkromnej ZŠ k predĺženiu nájmu v priestoroch ZŠ, Ružová dolina 29.   
       Mgr. Kováčová vysvetlila povinnosti zriaďovateľa voči školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyplývajúce z legislatívy, rozobrala stanovisko odboru školstva k predmetnej situácii. 
       RNDr. Tomčániová vyjadrila  a zdôvodnila postoj vedenia Základnej školy, Ružová dolina k predĺženiu prenájmu Súkromnej základnej školy v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina 29.
       Členovia komisie navrhli pokračovať v riešení daného bodu na svojom októbrovom zasadnutí.


       K bodu 10:

       Mgr. Palenčárová, konateľka TVR a RE, s. r. o.  podala prítomným informáciu o hospodárení spoločnosti.  Náklady i výnosy boli porovnávané s totožným obdobím roku 2016. Konštatovala, že hospodársky výsledok za 1. polrok 2017 predstavuje zisk. Informovala prítomných o pokračujúcej spolupráci s BSK a magistrátom. Potešiteľné je, že sa pristúpi  ku skvalitneniu a zmodernizovaniu technického vybavenia priestorov, v tomto období končí vyhlásená verejná obchodná súťaž.
       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2017“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ 

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 11:   

      Riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. informovala komisiu o projekte, ktorý dala vypracovať „Posúdenie jestvujúceho stavu, návrh sanácie  a zateplenia fasád a strechy, aproximatívny prepočet nákladov na realizáciu.  V projekte sú navrhnuté 2 alternatívy riešenia, v ktorých sú rozpracované návrhy sanácie fasády, strechy, výmena okien....spolu s približným finančným vyčíslením.
     Riaditeľka sa vyjadrila, že vyššie uvedené by si vyžiadalo investíciu vysokých finančných prostriedkov, ktoré absentujú. Zatiaľ by chcela aspoň čiastočne renovovať vnútorné priestory. Navrhla, aby jej MZ odsúhlasilo navýšiť rozpočet o 60 000, €, o ktoré mala spoločnosť na rok 2017 rozpočet znížený. Tieto finančné prostriedky by boli účelovo viazané na rekonštrukciu spoločenského domu Prievoz, Kaštieľska ulica 30. Komisia jej odporučila v tomto znení pripraviť obvyklým spôsobom materiál do MZ.     


K bodu 12:

     Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.



                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                       predsedníčka komisie











V Bratislave   21. 9.  2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

