Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 11. 3. 2014

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny

PROGRAM:.       
 1.Návrh zmeny  Všeobecne  záväzného nariadenia  MČ Bratislava -Ružinov č.30/2013 poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom  Mestskej časti  Bratislava - Ružinov  v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania  nepracujúcich  dôchodcov  a  o  iných finančných  príspevkoch                                                     
                                                                               predkladateľ: Mgr. Ján Buocik
                                                                                                             zástupca starostu

2. Informácia - Deň učiteľov 
                                                                               predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                     vedúca odboru školstva

3. Informácia o dlhodobejšej vízii  a riešenie, ako chce MÚ MČ Bratislava – Ružinov riešiť 
    nepostačujúce priestory a kapacitu miest  v predškolských zariadeniach 	
                                                                              predkladateľ: Ing. Jaroslav Adamát
                                                                       vedúci referátu prevádzky 
                                                                       a údržby škôl 

 4. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. 
    o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Slovenským červeným krížom 
    a Materskou školou, Miletičova 37.
                                                                             predkladateľ: Ing. Jaroslav Adamát
                                                                     vedúci referátu prevádzky 
                                                                     a údržby škôl

 5. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova 37, Bratislava a 
      výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova 59 do siete  škôl a školských zariadení SR
      a ich následné zriadenie od 1. 9. 2014
                                                                           predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                        vedúca odboru školstva
                          
  6.Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011zo dňa 28.6. 2011o poskytovaní finančných 
     dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných 
     VZN č. 11/2012
                                                                                 predkladateľ: Mgr. Ján Buocik       
                                                                                                       zástupca starostu

   7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
       nebytových priestorov v pavilóne A ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave 
       pre ZUŠ Exnárova 6, Bratislava                    
                                                                                                 predkladateľ: Mgr. Gabriel Kalna
                                                                                                                       riaditeľ školy
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   8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových
     priestorov v pavilóne A ZŠ na Ostredkovej ul. č. 14 v Bratislave pre ZUŠ Exnárova 6, 
     Bratislava                    
                                                                                        predkladateľ: PaedDr. Erika Drgoňová
                                                                                                              riaditeľka školy

  9. Zmluva o nájme nebytových priestorov.
                                                                                        predkladateľ: Ing. Ema Mílová
                                                                                                              riaditeľka školy

 10. Rôzne
                         

K bodu 1

      Mgr. Buocik komisii zdôvodnil nutnosť zmeny VZN č. 30/2013 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch.
      Pri poskytovaní vyššie uvedených príspevkov sú v závislosti na výške dôchodkov vo VZN č. 30/2013 vytvorené príjmové pásma. Tým, že sa valorizujú dôchodky, príjmové pásma nezodpovedajú skutočnej momentálnej výške dôchodkov. Na základe uvedeného je nutné zmeniť a upraviť  hranice príjmových pásiem. Ďalej informoval, že nové VZN bude nastavené tak, aby sa sumy príjmových pásiem menili vždy k 1. januáru kalendárneho roka v súlade s ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty na príslušný kalendárny rok.
 Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
 „Návrh zmeny Všeobecne  záväzného nariadenia  MČ Bratislava -Ružinov č.30/2013 poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom  Mestskej časti  Bratislava - Ružinov  v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania  nepracujúcich  dôchodcov  a  o  iných finančných  príspevkoch “
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4

K bodu 2

     PhDr. Krippelová informovala komisiu o blížiacom sa posedení pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 2. 4. 2014 o 14.30h v  City Hoteli Bratislava. Prítomných na posedenie pozvala a zároveň im rozdala pripravené pozvánky.
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K bodu 3

      Ing Adamát materiálom „Informácia o dlhodobejšej vízii  a riešenie, ako chce MÚ MČ Bratislava – Ružinov riešiť nepostačujúce priestory a kapacitu miest  v predškolských zariadeniach“ 	 poskytol informáciu o možnostiach mestskej časti, ako v čo najširšej miere vyhovieť požiadavkám obyvateľov mestskej časti pri umiestňovaní detí do materských škôl, tak, že by sa rozšírili ich kapacitné možnosti. 
     Priblížil nasledujúce možnosti riešení rozšírenia kapacity MŠ:
- rozšírením priestorov EP Haburská 4 – bude ukončený prenájom súkromnej MŠ Včielka, priestory opäť získa elokované pracovisko.
- spoluprácou s cirkevnou  MŠ na Chlumeckého ul. - mestská časť sa bude finančne spolupodieľať na rekonštrukcii jej priestorov. Dohoda: 75% detí prijatých k 1. 9. 2014 bude mať trvalý pobyt v MČ Ružinov.
- prenájmom priestorov na SOŠ obchodu a služieb Sklenárova 1. Náklady potrebné na úpravu priestorov sú v štádiu spracovania.
- prenájmom priestorov SČK na Miletičovej ul. 59. Objekt bývalých detských jasiel, priestory by po úpravách spĺňali požiadavky stanovené pre MŠ.
- realizáciou nadstavieb niektorých budov MŠ a ich EP
- využitím kontajnerových modulov

K bodu 4

      Ing. Adamát komisii predložil materiál „Prenájom nebytového priestoru na zriadenie elokovaných tried MŠ Miletičova 37, Bratislava“. Informoval o možnosti prenájmu časti nebytových priestorov budovy SČK na rozšírenie kapacity MŠ. K 1. 9. 2014 by tu bolo možné vytvoriť 2 triedy pre cca 32 detí. Priestory by sa prenajali na dobu 10 rokov. Nájomca by mal  k dispozícii i bezplatné využívanie pozemku s detským ihriskom, musí ho na vlastné náklady udržiavať. Na základe uvedeného je nutné pristúpiť k podpísaniu nájomnej zmluvy medzi SČK a MŠ Miletičova 37.  Ďalej komisiu informoval o „Zmluve o nájme nebytových priestorov“, jej obsahu, podmienkach, výške jednotlivých úhrad, právach a povinnostiach prenajímateľa i nájomcu... Upozornila na požiadavku SČK- zaradiť medzi zdravé deti aj deti s metabolickými poruchami. Odborným garantom bude SČK, bude vykonávať zdravotný dohľad pri prevádzkovaní MŠ.
Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
    „Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Slovenským červeným krížom a Materskou školou, Miletičova 37“
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4

K bodu 5

     Materiál „Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova 59 do siete  škôl a školských zariadení SR a ich následné zriadenie od 1. 9. 2014“ komisii predložila PhDr. Krippelová.  Podrobne informovala o polohe budovy, jej vnútorných i vonkajších priestoroch, ktoré by sa 
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mohli využiť pre potreby MŠ. Priblížila rozsah prác, ktoré by bolo nutné zrealizovať a s tým spojenou  predpokladanou výškou nákladov, nutnosti navýšenia rozpočtu pri I. zmene rozpočtu o  26 000€. Nové priestory-2 triedy pre cca 32 detí by sa stali EP MŠ Miletičova 37. V objekte by bola zriadená výdajná školská jedáleň, strava by sa zabezpečovala prostredníctvom kuchyne na Miletičovej 37. Informovala o podmienkach SČK, za ktorých pristúpi k prenájmu. Má požiadavku zaradiť medzi zdravé deti aj deti s metabolickými poruchami, SČK bude vykonávať zdravotný dohľad pri prevádzkovaní MŠ. Bude odborným garantom nad presadzovaním zdravého životného štýlu. Informovala prítomných o nutnosti zaradenia nového pracoviska a výdajnej školskej jedálne ako súčasti MŠ Miletičova 37 do siete škôl a školských zariadení SR a o  podmienkach, ktoré si v súlade s platnou legislatívou zaradenie vyžaduje.
Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
    „Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova 59 do siete  škôl a školských zariadení SR a ich následné zriadenie od 1. 9. 2014“
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4


K bodu 6

     Materiál „Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011zo dňa 28.6. 2011o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 11/2012“ predložil zástupca starostu, Mgr. Ján Buocik. Vysvetlil, že návrh  upravuje pojmoslovie nariadenia – poskytovanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantu a prostredníctvom dotácie, aby nevznikali pochybnosti pri ich výklade a aplikácii. Ďalej rieši vymedzenie osôb, ktorým je mestská časť oprávnená poskytnúť finančné prostriedky formou dotácie alebo grantu. VZN sa nebude vzťahovať na poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých jediným spoločníkom alebo akcionárom je mestská časť.
 Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
 „Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011zo dňa 28.6. 2011o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 11/2012“
berie na vedomie 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4

K bodu 7

      Materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu        nebytových priestorov v pavilóne A ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave       pre ZUŠ Exnárova 6, Bratislava“ predložil Mgr. Kalna. Komisii vysvetlil, že je vypracovaný dodatok č. 1 k zmluve, ktorým sa mení doba nájmu. Je stanovená na čas neurčitý s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Prenajaté priestory môže nájomca využívať iba v čase školského vyučovania, nie v čase prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.  Ostatné podmienky nájmu pre ZUŠ zostávajú zachované.
- 5 -
                  
Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu        nebytových priestorov v pavilóne A ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave       pre ZUŠ Exnárova 6, Bratislava“
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4


K bodu 8

     PaedDr. Drgoňová predložila materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A ZŠ na Ostredkovej ul. č. 14 v Bratislave pre ZUŠ Exnárova 6, Bratislava“. Informovala, že bola vypracovaná nová zmluva medzi ZŠ Ostredková 14 a ZUŠ Exnárova 6.  Jej uzatvorením strácajú predchádzajúce                   
 zmluvy o nájme nebytového priestoru platnosť. Podmienky nájmu zostávajú rovnaké. Mení sa doba nájmu, je stanovená na čas neurčitý s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Prenajaté priestory môže nájomca využívať iba v čase školského vyučovania, nie v čase prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Záväzný pre obe strany bude oboma stranami podpísaný rozpis termínov prenájmu, predložený každoročne pred začiatkom príslušného školského roka nájomcovi.
      Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A ZŠ na Ostredkovej ul. č. 14 v Bratislave pre ZUŠ Exnárova 6, Bratislava“
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4

   K bodu 9    

     Materiál „Zmluva o nájme nebytových priestorov“ predložila riaditeľka ZŠ Borodáčova 2.      
vypracovaná nová zmluva medzi ZŠ Borodáčova 2 a ZUŠ Exnárova 6.  Mení sa doba nájmu pre ZUŠ, je stanovená na čas neurčitý s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Prenajaté priestory môže nájomca využívať iba v čase školského vyučovania, nie v čase prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Počet prenajímaných tried sa upresňuje na základe požiadavky ZUŠ v mesiaci september na celý nasledujúci školský rok. Ostatné podmienky nájmu pre ZUŠ zostávajú zachované.
      Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál
„Zmluva o nájme nebytových priestorov“
1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 
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    Hlasovanie:   Prítomní:  4
                                         Za:  4

K bodu 10

    Predseda komisie, Ing. Šmilňák požiadal, aby Mgr. Kováčová na budúcom stretnutí poskytla komisii informáciu o možnostiach a podmienkach  rozdelenia MŠ s vyšším počtom elokovaných pracovísk, prípadne s vyšším počtom tried jedného elokovaného pracoviska na samostatné materské školy.





  




                                                         
                                                        



    





V Bratislave dňa 14.3.2014                                                           
                                                                                           Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.
                                                                                           Overil:Ing. M. Klementis v. r.









                                                         
                                                        





