Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 23. 4. 2014

Prítomní: Ing. Pavol Šmilňák, Ing. Martin Klementis, Mgr. Viktória Jančošeková,   
                     PaedDr. Mária Barancová, p. Katarína Ševčíková


PROGRAM:
      
1 .  VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách 
      za poskytovanie sociálnych služieb.
                                                                         predkladateľ: Ing. Vladimír Sloboda
                                                                                               zástupca starostu

2. VZN mestskej časti. Bratislava – Ružinov č. .../2014 o poskytovaní nenávratných
    finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej 
    núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 
    nenávratných finančných príspevkov.	
                                                                         predkladateľ: Ing. Vladimír Sloboda
                                                                                               zástupca starostu

3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu
    Domu kultúry, Bulharská 60, Bratislava.
                                                                         predkladateľ: Ing. Vladimír Sloboda
                                                                                               zástupca starostu

4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014.
                                                                         predkladateľ: Ing. Dušan Pekár
                                                                                               starosta

 5. Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
     SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy
     na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  
     a dieťa školského zariadenia.
                                                                        predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová
                                                                                              poverená riadením
                                                                                              ekonomického odboru

6. Informácia o  rozdeľovaní materských škôl s väčším počtom elokovaných pracovísk na sa-
    mostatné právne subjekty. Postupnosť krokov v súlade s platnou legislatívou.
                                                                         predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                               vedúca referátu metodiky škôl

7. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava – Ružinov k návrhu Dodatku Štatútu Hlavného mesta 
    SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2 v oblasti konania verejných športových 
    podujatí
                                                                               predkladateľ: Ing. Dušan Pekár
                                                                                                     starosta
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8.  Rôzne 

K bodu 1

      Materiál komisii predložila vedúca odboru sociálnych vecí, Mgr. Henrieta Valková. Informovala, že od 1. 1. 2014 bola  prijatá novela zákona o sociálnych službách. Upravujú sa ňou nové povinnosti obce. Podrobne komisii vysvetlila všetky zmeny v tejto oblasti. Zároveň upozornila na úpravu výšky sumy/hodina za opatrovateľskú službu - jej navýšenie vzhľadom na navyšujúce sa náklady na zabezpečenie opatrovateľskej služby.
       Ing. Šmilňák sa informoval, či výšku sumy porovnávali s ostatnými mestskými časťami. Mgr. Valková uviedla niekoľko príkladov porovnania. Suma v mestskej časti Bratislava – Ružinov i po navýšení je nižšia ako vo väčšine uvedených mestských častí.                
       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb “

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5                     
      
K bodu 2

       Mgr. Valková informovala o zmenách v paragrafoch týkajúcich sa valorizácie dôchodkov. Pevné sumy zvýšenia dôchodkov určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne svojím opatrením. Zvýšením príjmu  sa dôchodcovia presúvajú do vyššieho pásma rozpätia dôchodkov udaných VZN č. 30/2013 a dochádza k zmene výšky poskytovaného finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a k zmene výšky pri príspevkoch na zájazdy pre dôchodcov. 15% účastníkov zájazdov z roku 1013 sa stáva samoplatcami, čím vzniká oprávnený predpoklad zníženia počtu ich záujemcov.  Výšky pásiem príjmov by sa každoročne menili k 1. januáru kalendárneho roka v súlade s valorizáciou.
      Pani Valková komisiu stručne oboznámila aj s ďalšími navrhovanými zmenami vo VZN č. 30/2013, ktoré vyplynuli z praxe.
       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „VZN mestskej časti. Bratislava – Ružinov č. .../2014 o poskytovaní nenávratných    finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej     núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov “

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5                     
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K bodu 3

      Mgr. Valková komisiu oboznámila s návrhom podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu Domu kultúry, Bulharská 60, Bratislava. Prenájom sa týka nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1.NP DK Bulharská, predmetom nájmu nie je na 1. NP služobný dvojizbový byt. Informovala o  celkovom obsahu nájomnej zmluvy, podmienkach jej uzatvorenia,  účele nájmu,  dobe nájmu, výške finančných  prostriedkov, ktoré bude nájomca musieť  investovať do rekonštrukcie objektu bez nároku na ich úhradu, výške nájomného...
       P. Ševčíková sa vyjadrila, že podmienky prenájmu sú nevýhodné, bude problém získať nájomcu.

       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry, Bulharská 60, Bratislava.“

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  4
                             Zdržal sa:  1                    

K bodu 4

     Ing. Dušan Pekár, starosta, komisiu informoval o súdnych konaniach vedených medzi mestskou  časťou  Bratislava  –  Ružinov  a Bratislavskou  vodárenskou  spoločnosťou.  
Platby za odvod vôd pozastavil v roku 2007 bývalý starosta Drozd. BVS žalovala mestskú časť a Hlavné mesto SR Bratislavu za neuhradenie stočného za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií. Rozhodnutie súdu o spore z roku 2007 oslobodilo MČ Ružinov z povinnosti zaplatiť, paradoxne rozsudok za rok 2008 je opačný. Mestská časť podá v tejto veci podnet generálnemu prokurátorovi na podanie mimoriadneho dovolania. Celkovú  dlžnú sumu za  rok  2008  je nevyhnutné zaplatiť,  inak mestskej časti hrozí exekúcia. Starosta Pekár naznačil možnosť mimosúdnej dohody pre vysporiadanie rokov 2009 až po súčasnosť.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál    „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014. “

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  3
                             Zdržal sa:  2
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K bodu 5

     Ing. Navrátilová komisii vysvetlila, že MZ MČ Bratislava – Ružinov malo zaujať stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Hlavné mesto  potrebovalo stanovisko do 31. 4. 2014, požiadavka však prišla neskoro. Ing. Navrátilová telefonicky informovala hlavné mesto SR Bratislavu, že naše stanovisko bude zaslané oneskorene. Naše pripomienky k návrhu sú iba formálne, nakoľko jednotlivé odseky návrhu predmetného VZN sa nevzťahujú na ZŠ a MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál    „Stanovisko MZ k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. “

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál neschváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5


K bodu 6

     Mgr. Kováčová vysvetlila niekdajšiu výhodu vytvárania elokovaných pracovísk pre zriaďovateľa (ich rozširovanie, znižovanie podľa potreby). Minulý rok však nastali zmeny v legislatíve a uvedené výhody boli vypustené. Materské školy s vyšším počtom EP sú náročné na riadenie. Poskytla informáciu, ako treba postupovať pri rozdelení MŠ na samostatné subjekty v súlade s platnou legislatívou. Ing. Šmilňák navrhol rozobrať problematiku EP v poslaneckých kluboch.

K bodu 7

      MZ MČ Bratislava – Ružinov malo zaujať stanovisko k návrhu dodatku Štatútu  hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa týka úpravy nových kompetencií mestských častí vyplývajúcich prijatím zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mgr. Kováčová oboznámila komisiu s vyplývajúcimi zmenami – pôsobnosti mestských častí sú spresnené, rozšírené a niektoré vypustené.
                  
Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál„Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava – Ružinov k návrhu Dodatku Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2 v oblasti konania verejných športových   podujatí“

1)  berie na vedomie 
  2)  odporúča                                                
     predložený materiál schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 
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    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5


K bodu 8

K predmetnému bodu neboli predložené žiadne materiály.






V Bratislave dňa 25.4.2014        





                                                   
                                                                                           Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.  
                                                                                              Overil: Ing. Pavol Šmilňák v. r.

















                                                         
                                                        





