Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  28. 08. 2012



Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: 


PROGRAM:  
                          1. Správa o hospodárení MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012  
                                 2. Rozbory činnosti za I. polrok 2012 Knižnica a Ružinovský športový 
                                     klub
                                 3. Etický kódex voleného predstaviteľa MČ Bratislava – Ružinov                                                                                                            
                                 4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Ružinov  
                                     č.  /2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
                                     záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov č. 18/2012 z 15.
                                     mája 2012 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania 
                                     bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov v bytovom 
                                     dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu 
                                     v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy 
                                     mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome 
                                     zverenom do správy mestskej časti
                                 5. Rôzne 
                                 
K bodu 1/
     Ing. Lehotayová ved. ref. rozpočtu a finančného riadenia a uviedla predložený materiál. Konštatovala, že plnenie rozpočtu prebieha v súlade s rozpočtom mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012  Čo sa týka príjmov, tieto sa v prvom polroku plnili mierne nad očakávanie  54% a to hlavne lepšiemu plneniu daňových príjmov zo štátnej dotácie na sociálne služby. Na druhej strane výdavky MČ sa v prvom polroku naplnili iba na 43%. 
     Členovia komisie jednohlasne vzali materiál na vedomie a odporučili ho schváliť v miestnom zastupiteľstve.

K bodu 2/
      PhDr. Horáková riaditeľka Knižnice Ružinov uviedla predložený materiál, ktorý podrobne zahŕňa hodnotenie činnosti a hospodárenia organizácie v roku 2012. Vyzdvihla už tradičné, veľmi obľúbené podujatia ako sú napr. Krst knihy, Noc v knižnici, Žijú medzi nami  ale hlavne projekt Hlasné čítanie ružinovských osobností na základných školách. Konštatoval, že organizácia rok 2012  ukončila   hospodárenie s mínusovým výsledkom. Táto strata vznikla vo vyúčtovaní nedoplatku za plyn čiastočne za rok 2010 a v plnej výške za rok 2011. Strata bola zmiernená odhadovaným preplatkom vo vyúčtovaní Prvou Ružinovskou spoločnosťou. 
     Členovia komisie jednohlasne vzali materiál na vedomie a odporučili ho schváliť v miestnom zastupiteľstve.








K bodu 3/
    Ing. Šenkárová  uviedla predložený materiál, ktorý členovia komisie jednohlasne vzali materiál na vedomie a odporučili ho schváliť v miestnom zastupiteľstve.
 
K bodu 4/
    Členovia komisie odročili na nasledujúce rokovanie komisie dňa 18.9.2012 časť bodu č. 2
Rozbory činnosti za I. polrok 2012 Ružinovský športový klub a bod č. 4
    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Ružinov                                       č.  /2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne                                      záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov č. 18/2012 z 15.                                     mája 2012 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady  prideľovania                                      bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov v bytovom                                      dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu                                     v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy                                      mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome                                      zverenom do správy mestskej časti





                                                                                             Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                                 predseda komisie





















V Bratislave,  30. 08. 2012
Zapísala : Mgr. M. Bartáková



