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  Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie  školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa  9. 5. 2018

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, MVDr. Marián Gajdoš, 
                   Ing. Peter Turlík, Mgr. Petra Palenčárová, PaedDr. J￡n  FilcJán  Filc
                   
Neprítomní: ––––––––––––––––
       
                                 
PROGRAM:   
1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ........../2018 
    zo  dňa ............/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti
    o deti do troch rokov veku
                                                                                 Predkladateľ: Mgr. Henrieta Valková
                                                                                                        vedúca odboru 
                                                                                                         sociálnych vecí
3. Návrh na realizáciu revitalizácie športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14
                                                                                 Predkladateľ: Ing. Jana Jurkovičová
                                                                                                         referát prevádzky
                                                                                                         a údržby škôl                                                                                                                                                                
4. Rôzne
5. Záver
    

K bodu 1:     

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


K bodu 2:

      Dôvody vypracovania a predloženia návrhu VZN  o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku komisii predložila Mgr. Valková. Informovala, že od 1. 1. 2018 prišla do platnosti novela zákona č. 448/2018 o sociálnych službách, ktorá predĺžila dobu poskytovania služieb v detských jasliach z 31. 12 kalendárneho roka, kedy dieťa dovŕši tri roky veku, do 31. 8. nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 
     Ďalšou zmenou je možnosť poskytnutia starostlivosti iným cieľovým skupinám rodičov, ktorí potrebujú umiestniť dieťa v detských jasliach iba vo výnimočných prípadoch, na niekoľko hodín. Uvedené je umožnené len v prípade voľného miesta. Na túto službu sa nevzťahuje úhrada podľa VZN, preto je potrebné stanoviť výšku úhrady za jednu hodinu pobytu v detských jasliach. Informovala o navrhovaných poplatkoch, a to za opatrovanie menej ako 5 hodín denne 4€/hodina – bez stravy, za opatrovanie viac ako 5 hodín denne 20€ za celodenný pobyt bez stravy. Poplatok za stravu - 1,50€/pracovný deň.

            Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ........../2018 zo  dňa ............/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti  o deti do troch rokov veku“
 
1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6


  K bodu 3:

       Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia MZ č. 538/XXX/2017 a predložila ho Ing. Jurkovičová. Uviedla, že na revitalizáciu ihriska už je vypracovaná projektová dokumentácia. Priblížila, ktoré objekty ihriska sa budú revitalizovať. Ďalej uviedla, že v závislosti od výšky odsúhlasených a pridelených finančných prostriedkov je možné športový areál revitalizovať ako celok alebo v dvoch etapách. Požiadavka bude predložená MZ v rámci 1. zmeny rozpočtu. Po schválení výšky finančných prostriedkov sa pristúpi k verejnému obstarávaniu. 
       Ing. Patoprstý sa informoval na vlastníkov pozemkov. Ing. Jurkovičová uviedla, že časť pozemkov je vo vlastníctve súkromných osôb a časť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto bolo požiadané o vyjadrenie k plánovanej revitalizácii, odpoveď bola kladná. 
      PaedDr. Filc sa informoval na správcov revitalizovaného ihriska. Pravdepodobne na základe dohodnutých zmluvných podmienok nimi budú RŠK a ZŠ.

            Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh na realizáciu revitalizácie športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14“

 1.) berie na vedomie

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

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6	


K bodu 4:

Členovia komisie nemali žiadne ďalšie  podnety, ktoré by bolo potrebné prerokovať v bode rôzne. 



K bodu 5:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.


                                                                                               PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                   predsedníčka komisie






V Bratislave   10. 5. 2018
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

