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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 10. 9. 2014

Prítomní: Ing. Pavol Šmilňák, Ing. Martin Klementis,  PaedDr. Mária Barancová, 
                    p. Katarína Ševčíková, Mgr. Viktória Jančošeková – 16.30 odišla, mala 
                    poslaneckú stredu
Neprítomní: –

PROGRAM:

1.  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2014.

                                                                            predkladateľ: Ing. Dušan Pekár 
                                                                                                          starosta
2. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za 1. polrok 2014.
                                                                           predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
                                                                                                  riaditeľka KR
3. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za 1. polrok 2014.
                                                                         predkladateľ: Katarína Felcánová
                                                                                               poverená  riaditeľka  RŠK
4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme bloku E 
   Viacúčelového areálu na Vietnamskej ulici v Bratislave, súpisné číslo II. 15890, orientačné 
   číslo 43 s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie.
                                                                          predkladateľ: Ing. Vladimír Sloboda
                                                                                                 zástupca starostu
5.Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov časti prízemia a III. poschodia v ZŠ  
    Borodáčova 2.
                                                                         predkladateľ: Ing. Ema Mílová
                                                                                               riaditeľka ZŠ Borodáčova 


  
K bodu 1

      Materiál komisii predložila Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová, poverená výkonom funkcie vedúcej EO. Informovala, že plnenie rozpočtu prebieha v súlade s rozpočtom mestskej časti na rok 2014.
      Hovorila o výške podielu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Vysvetlila, že  nízke plnenie finančných príjmov je spôsobené najmä nerovnomerným čerpaním kapitálových výdavkov, pretože finalizácia a fakturácia vykonaných prác sa realizuje až v druhom polroku. Rezervný fond je možné zapojiť až po ukončení a zapojení realizovaných prác, ktoré boli schválené v rozpočte daného roka.
     Výdavky  MČ sa plnili  v prvom polroku iba na cca 43%, pretože finalizácia a fakturácia vykonaných prác sa realizuje až v druhom polroku,  mzdové výdavky za jún sa zúčtovávajú v júli, t. j. v druhom polroku, nerovnomerné čerpanie výdavkov je spôsobené i potrebou obstarať investičné aktivity v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
    Konštatovala, že vyrovnanosť hospodárenia možno zabezpečiť kontrolou výdavkov, ktoré sú podriadené očakávaným príjmom.
    Ing. Klementis sa informoval, či už sa realizuje splácanie dlhu BVS. Proces je zatiaľ v konaní. MÚ má ušetrenú rezervu v schválenom rozpočte 2014 na pokrytie 1 roka dlhu.
           
       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2014 “

1.) prerokovala

  2.)  odporúča                                                
     schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5                     
                             
K bodu 2

       Materiál predložil zamestnanec Knižnice Ružinov pán Kuzma. Členov stručne oboznámil s podujatiami Knižnice, ktoré boli zamerané na pestovanie vzťahu ku knihe a literatúre vôbec. Knižnica má svoju webovú stránku, pripojila sa i na Facebook. Začala poskytovať i špeciálne služby, ako napr. kopírovanie, počítačové služby, predaj vyradených časopisov, dokumentačnú a informačnú činnosť OOL - spracovávanie a využívanie všetkých druhov odborných informácií, edičnú činnosť...
     P. Kuzma poukázal i na nedostatky a slabé stránky Knižnice. Napr. znižovanie stavu zamestnancov sa odrazilo na ich nedostatku v období čerpania dovoleniek alebo práceneschopnosti, kedy musia zatvoriť, čím prichádzajú o čitateľov. Knižnica nemá rezervy na nákup kníh.
     Informoval, že prvý polrok 2014 Knižnica Ružinov ukončila s vyrovnaným výsledkom hospodárenia. Príspevok MÚ na činnosť Knižnice oproti plánovanému bol navýšený. Knižnica získala preplatky vo vyúčtovaní energií za rok 2013 spôsobené teplou zimou. Uchádzala sa a získala dotáciu na Ministerstve kultúry na podporu realizácie projektu „Zakúpenie a inštalácia biblioboxu pre potreby knižnice“. 
      Náklady sa skladali z položiek materiálových nákladov, nákladov na energie, opravy a údržby, cestovné, reprezentačné, sociálne.....všetko je podrobne rozpracované v materiáli „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2014“
Ing. Šmilňák sa informoval, či finančné prostriedky, ktoré schválilo MZ na nákup časopisov a novín Knižnici Ružinov pomohli. Pán Kuzma vyjadril spokojnosť. Hospodárením sa budú bližšie zaoberať na finančnej komisii. 


       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za 1. polrok 2014 “


1.) prerokovala

 2.)  odporúča                                                
     schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5                    


K bodu 3

     Pani Felcánová, poverená riaditeľka RŠK, komisiu informovala o činnosti RŠK. 
     RŠK pokračuje v spolupráci s MŠ a ZŠ,  v spolupráci so športovými subjektami MČ Bratislava – Ružinov a spolupráci s inými subjektami pri organizovaní športových a kultúrno-spoločenských podujatí, napr. Štrkovecký turnaj, Fašiangový karneval na ľade, Veľkonočné detské zajačikovo, Míľa pre mamu... I tento rok sa konali kolá RŠLŽ ZŠ a G „Majster Ružinova“ vo volejbale, vybíjanej, hádzanej a prehadzovanej. Naďalej ponúkajú  činnosti, ktoré by zaujali a boli dostupné pre všetkých obyvateľov Ružinova. Kolektívy detí MŠ sa zapojili do kurzov „Škôlka plávania“, „Škôlka korčuľovania“ a „Škôlka lyžovania“. Organizovala sa zumba pre deti a miniolympiáda. Vznikli nové krúžky – florbalový a hokejové nádeje. 
      RŠK spravuje zverené športovo-rekreačné areály napr. Zimný štadión V. Dzurillu a jeho prístavby, ANŠ – Areál netradičných športov, AHRŠ – Areál hier radosť. RŠK tiež uzatvoril rámcovú zmluvu o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu pri ZŠ Vrútocká, Nevädzová a Medzilaborecká.
       PaedDr. Barancová sa informovala, či fungujú aj pre územné školy. Fungujú, ale pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov je menší poplatok. 
     Ing. Šmilňák sa informoval, v akom stave sú rolby. Pani riaditeľka konštatovala, že opravujú staré. Ľady sú zhruba ako pominulé roky.
     RŠK je príspevková organizácia. K 30. 6. 2014 dosiahol záporný  výsledok hospodárenia–486,-€. Hospodárením RŠK sa budú bližšie zaoberať na finančnej komisii.


       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za 1. polrok 2014 “

1.) prerokovala

2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4
                             

K bodu 4

     Mgr. Henrieta Valková informovala o dôvodoch na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  Predmetný blok v súčasnosti  prenajíma Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.. Ten končí 31. 12. 2014. Komisia, ktorú vymenuje starosta, vyberie najvhodnejšieho uchádzača.  Prítomných oboznámila s predmetom a účelom nájmu, dobou nájmu na 10 rokov, platobnými podmienkami a ostatnými článkami Zmluvy o nájme. Súťaž prebehne prostredníctvom elektronickej aukcie.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál    „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme bloku E    Viacúčelového areálu na Vietnamskej ulici v Bratislave, súpisné číslo II. 15890, orientačné    číslo 43 s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie. “

1.) prerokovala
  
    
  2.)  odporúča                                                
     schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4
                     
K bodu 5

     Riaditeľka ZŠ Borodáčova prítomným bližšie vysvetlila podnet na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti priestorov v ZŠ Borodáčova. Dôvodom prenájmu je nižší počet žiakov, a tým voľné zostávajúce priestory nevyužité školou. Priestory na prenájom podrobnejšie popísala. 
     Ing. Šmilňák sa informoval, či škole nepomohlo rozšírenie rajónu o obec Miloslavov zvýšiť počet žiakov. Riaditeľka odpovedala že nie a v budúcnosti Miloslavov ZŠ Borodáčovu neposilní, nakoľko má informáciu, že sa v Miloslavove bude stavať kontajnerová škola.


Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál  „Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov časti prízemia a III. poschodia v ZŠ Borodáčova 2“

1.) prerokovala

2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                             Za:  4

K bodu 6
   
K predmetnému bodu neboli predložené žiadne materiály.




V Bratislave dňa 17. 9. 2014        








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




