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Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 4. 7.  2018

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

1.  Otvorenie, privítanie členov komisie
2.  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...
3.  Prehliadka priestorov
4. Rôzne
   5. Záver

K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Osobitne privítala hosťa JUDr. Ing. Dušana Pekára, starostu mestskej časti a poďakovala mu, že si našiel čas na účasť na pracovnom stretnutí komisie.

K bodu 2:

      a) Mgr. Kozáková, riaditeľka DK Cultus Ružinov, a. s. prítomných oboznámila s podujatiami, ktoré prebiehajú v Spoločenskom dome Prievoz. Informovala, že väčšina kancelárií je prenajatých, uskutočňujú sa rôzne aktivity pre dospelých i deti.  Prebiehajú tu tvorivé dielne, chránené dielne, tréningy detských folklórnych súborov, joga, klavír.... cca 1x týždenne sa konajú príležitostné podujatia. Upozornila na nie dobré hlavne klimatické podmienky priestorov, nutnosť renovovať vnútorné priestory. 
      b) Mgr. Kozáková opätovne poukázala na ťažkosti súvisiace s prevádzkovaním objektu, spôsobujúce problém s udržaním prenájmov. Budova je stará, do rekonštrukcie priestorov nebolo investované. Zároveň si uvedomuje zbytočnosť renovácie vnútorných priestorov, ak sa nezrenovuje budova samotná. Z úsporných dôvodov prepustila 5 zamestnancov, momentálne Cultus zamestnáva jedného správcu na tri spoločenské domy. 
     Cultus Ružinov, a. s. požiadal mestskú časť, aby mu bolo umožnené vrátiť Spoločenský dom Prievoz  späť do jej správy. Čaká na odpoveď. 
     PaedDr. Barancová sa informovala na rekonštrukciu správcovského bytu. Mgr. Kozáková vysvetlila, že vzhľadom na danú situáciu bola pozastavená.
     c) Starosta MČ bol požiadaný, aby na uvedené reagoval. Vysvetlil, že mestská časť za týchto podmienok – keď MZ odsúhlasilo odobratie finančných prostriedkov SD Cultus, nezoberie spoločenský dom Prievoz do svojej správy, nemôže ho dofinancovávať z rezervného fondu.
         Starosta informoval o troch návrhoch týkajúcich sa rekonštrukcie spoločenského domu, a to: malá rekonštrukcia, veľká rekonštrukcia alebo zbúranie starej a postavenie novej budovy spoločenského domu. Na základe názorov niektorých občanov Prievozu sa PaedDr. Barancová priklonila k alternatíve rekonštrukcia. Starosta sa prikláňa k alternatíve zbúrania. Navrhol, aby spoločenský dom bol za momentálnych podmienok prevádzkovaný až do volieb, nakoľko je neefektívne sem investovať. Uviedol, že bude potrebné vypracovať projekt, na základe ktorého by sa zahrnula potreba výšky finančných prostriedkov na vyššie uvedené práce na rok 2019 do zmeny rozpočtu v roku 2018. Projekt by mal vyjadrovať víziu využitia priestorov, tieto by mali byť pripravené a upravené podľa činností, ktoré sa tu plánujú v budúcnosti realizovať.
      Ďalej bude nutné osloviť magistrát ako vlastníka budovy a získať jeho súhlas. V roku 2019 by sa mohli v súlade s predloženým projektom začať prvé práce na budove spoločenského domu. 
     Riešila sa i otázka zachovania denného klubu seniorov jeho dočasným premiestnením do iných vytypovaných priestorov.
     PaedDr. Barancová na základe poplašnej informácie medzi verejnosťou o zbúraní spoločenského domu navrhla starostovi, aby sa uskutočnilo jeho stretnutie s občanmi. V snahe poskytnúť občanom konkrétne informácie, pán starosta plánuje stretnutie uskutočniť až bude pripravený projekt nového spoločenského domu. Skonštatoval, že aby sa predišlo ďalším zmätočným informáciám, treba verejnosť informovať, že zatiaľ sa budova búrať nebude. 
         
  K bodu 3:

     Vzhľadom k tomu, že nenastali zmeny v interiére budovy od posledného zasadnutia komisie v jej priestoroch, členovia upustili od  prehliadky priestorov.

K bodu 4:

       Pani Plášková, občianka Prievozu, požiadala komisiu, aby detské ihrisko pri dome kultúry bolo vyčlenené z projektu, čo jej bolo sľúbené.

K bodu 5     :

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.


                                                                                                    PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                        predsedníčka komisie








V Bratislave   9. 7. 2018
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

