Zápisnica

zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konaného dňa 24. 4. 2012

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny

  Program:              1.   Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2011
	Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika

Návrh na zapísanie pamätihodností do Zoznamu pamätihodností na území MČ Bratislava – Ružinov 
Návrh na zapísanie technických pamätihodností do Zoznamu
       pamätihodností na území MČ Bratislava – Ružinov
	Návrh VZN o pamätihodnostiach

Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov z 15. mája 2012, ktorým sa mení VZN 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Bratislava – Ružinov v znení VZN 5/2008
Návrh VZN,  ktorým sa mení VZN o 2/2011o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN 8/2011 o nájme bytov
Záverečný účet – Správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2011
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského  športového klubu
      za rok 2011
                               11.   Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov o zásadách hospodárenia 
      s majetkom MČ a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 
      zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov
                               12. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy
13. Návrh - Zámer využitia SD – Trnávka
14. Návrh Projekt AŠK INTER
15. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o úprave 
      podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
16. Rôzne


                                 
               
K bodu 1

      Riaditeľka knižnice p. PhDr. Darina Horáková v súlade s predloženým Rozborom činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov informovala o  ukazovateľoch hospodárskej činnosti, plnenie úloh plánu práce na rok 2011, knižničnom fonde, prevádzkovaní špeciálnych služieb, edičnej a publikačnej činnosti knižnice, hospodárskej činnosti. 

K bodu 2
    
     PhDr. Tatiana Krippelová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu informovala o podnetoch občanov Magistrátu hlavého mesta SR Bratislava na pomenovanie dunajského nábrežia od Starého mosta po Pomník generála M. R. Štefánika pri Eurovea ako Nábrežie generála Štefánika.
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     Vysvetlila, že označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev patrí do pôsobnosti obce.  Námestie a nábrežie môže mať jeden spoločný  názov. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje, aby námestie malo rozšírené územie od Starého mosta po most Apollo a ďalej bolo ohraničené riekou Dunaj, čím by sa rozšírilo o nábrežie. 
     Predložený materiál odporúča celé uvedené rozšírené územie Námestia M. R. Štefánika pomenovať názvom Námestie M. R. Štefánika.
    
K bodu 3

     PhDr. Tatiana Krippelová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu členom komisie vysvetlila, že hlavné mesto SR  Bratislava vedie celomestskú evidenciu objektov a javov s kultúrno - historickým významom pre celé mesto. Mestské časti si môžu v zmysle platnej legislatívy vytvoriť a viesť  zoznam pamätihodností evidovaných na území mestskej časti. 
    Na základe uvedeného referát kultúry, športu a grantových programov predkladá návrh na doplnenie Kamenného kríža a Míľnika sovietskej armády – pomník oslobodenia Bratislavy do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Ružinov v kategórii Hmotných nehnuteľných pamätihodností. 
    
K bodu 4
										     	
     PhDr. Tatiana Krippelová informovala o skutočnosti, že pri narábaní so zoznamom pamätihodností treba  brať do úvahy zásadu „rešpektovania právneho vzťahu“, teda nezaraďovať do zoznamu tie objekty, na ktoré existuje demolačné povolenie alebo zastupiteľstvom schválený zámer úplnej asanácie. Na objekty uvedené v dôvodovej správe je vydané rozhodnutie, ktorým sa povoľuje ich odstránenie, teda by nemali byť  zaradené do zoznamu. 

K bodu 5

     PhDr. Krippelová členom komisie vysvetlila, že v roku 2007 MZ MČ Bratislava – Ružinov utvorilo Zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava – Ružinov, v ktorom je v súčasnosti evidovaných 27 pamätihodností. Tento zoznam je totožný s celomestským zoznamom a mestská časť si ho môže podľa svojho uváženia doplniť ďalšími pamätihodnosťami, ktoré majú väčšinou lokálny význam. Zoznam má len informatívnu funkciu. Pamätihodnosti nepožívajú v zmysle zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ochrany ako kultúrne pamiatky. Evidencia má apelovať na majiteľov pamätihodností, aby ich zachovali a starali sa o ne. Garantom ochrany zoznamu pamätihodností je mestská časť. V prípade zaraďovania nových objektov do zoznamu pamätihodností treba zohľadniť zásadu „rešpektovania právneho stavu“, teda do zoznamu by nemali byť zaradené objekty, na ktoré už existuje rozhodnutie o odstránení stavby.
    V súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených rôznymi predpismi rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu. Obsah stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný. 

K bodu 6

    Ing. Adamovičová, prednostka MÚ objasnila, že návrh VZN bol už predmetom rokovania jednotlivých komisií. V tomto predloženom návrhu VZN sú zapracované pripomienky. Materiál bol stiahnutý z rokovania  MZ s cieľom posunúť prevádzkovú hodinu v bytových 
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domoch, kde sú byty bezprostredne nad alebo pod nimi sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h. 
    Na základe protestu prokurátora je nutné vypustiť z nariadenia i časť, v ktorej sa hovorí o pokutovaní fyzickej osoby podnikateľa.
                                                                        


K bodu 7 

     Mgr. Karelová objasnila na príkladoch, že toto VZN upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb, špecifikuje výšky a platenie úhrad za poskytované sociálne služby v zariadeniach seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov.
     

K bodu 8

     Mgr. Karelová členom komisie objasnila dôvody – zistenia, ktoré vyplynuli z aplikovania VZN 8/2011 o nájme bytov v praxi. Preto bolo nutné ho zmeniť a doplniť v oblastiach, ako napr. nepotrebnosť evidenčného listu, aktualizovaní žiadosti o nájom bytu nepotrebnosť každoročne predkladať všetky doklady, postup pri uzatvorení opakovanej nájomnej zmluvy, nájom a pracovný pomer učiteľa...

K bodu 9
     
     Prednostka MÚ, Ing. Adamovičová informovala komisiu o návrhu Záverečného účtu, ktorý je spracovaný v súlade  s § 16 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
     Rozobrala príjmovú časť rozpočtu  - kapitálové príjmy, finančné operácie, granty a transfery, priblížila výdavkovú časť rozpočtu – kapitálové a bežné výdavky.
    Ďalej informovala, že základným školám v tomto roku ešte nebola prerozdelená rezerva. Zriaďovateľ ju využíva na pokrytie nevyhnutných výdavkov školám na základe ich žiadostí najmä na osobné náklady a energie.
    Členovia komisie sa informovali na možnosť poskytnutia služieb VPS za dostupnejšie ceny pri úprave školských areálov. Ing. Adamovičová  potvrdila, že VPS používajú ceny schválené v cenníku v roku 2002, bude snaha ich upraviť.

K bodu 10

Riaditeľka Ružinovského športového klubu, pani Katarína Felcánová v prehľade oboznámila členov komisie s rozborom činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu. Vymenovala záujmové krúžky, ktoré fungujú, aktivity, ktoré  zorganizovali pre deti, žiakov i dospelých. Podrobne rozobrala jednotlivé oblasti, na ktoré bola zameraná činnosť RŠK v roku 2011. Vyzdvihla spoluprácu s materskými a základnými školami. Vyhodnotila hospodársku činnosť RŠK k 31. 12. 2011, komisii objasnila hospodárenie rozpracované podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  v prehľadnej tabuľke v porovnaní s rokom 2012. Vyzdvihla, že na všetky činnosti majú odborníkov a že v súčasnosti sa Ružinovský športový klub zameriava iba na športové aktivity, kultúru nechal iným.
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K bodu 11

     JUDr. Lenka Pieterová informovala o VZN č 3/1999 o hospodárení s majetkom vo vlastníctve MČ Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Ružinov. MČ ďalej hospodári s majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
     Novelizáciou uvedeného zákona nastali zmeny pri schvaľovaní jednotlivých úkonov pri nakladaní s majetkom obce, boli upravené a spresnené spôsoby nakladania.  Bolo zrušené VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1993o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a prijaté VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 1993o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a prijatý Dodatok č. 6 k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
    Preto bolo nevyhnutné spracovať nové znenie VZN, ktoré upravuje zverenie majetku do správy, práva a povinnosti správcov podmienky odňatia majetku, nájom majetku, vecné bremeno na majetku MČ, nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, splátky, odklad zaplatenia a odpustenie dlhu.....

K bodu 12

     PaedDr. Bolebruchová, riaditwľka MŠ Bancíkovej 2 predostrela komisii návrh nájomnej zmluvy pre nájomcu- ZUŠ Exnárova 6 v objekte MŠ Bancíkovej 2 za účelom umeleckej činnosti, a to na dobu určitú od 01. 05. 2012 do 30. 06. 2013. Zároveň žiada schváliť úhradu za užívanie priestorov v sume 1,00 €/m²/rok.
     Zároveň žiada schváliť úhradu za užívanie priestorov bez zmluvného vzťahu za obdobie 
1.1. 2011-31. 12. 2011 vo výške 195,- € a od 1. 1. 2012-30. 4. 2012 vo výške 65,- €.

K bodu 13

     Pán Trnka vysvetlil členom komisie dôvody  záujmu spoločnosti Trnka, n. o. o Spoločenský dom Trnávka.  Chce osloviť znevýhodnené skupiny ľudí, najmä zrakovo postihnutých, vozíčkárov... a zaradiť ich cez rôzne kultúrne aktivity do bežného života. Tým by sa obohatil aj život na Trnávke o kultúrne a spoločenské podujatia.

K bodu 14

    Pán Barmoš a Greguš prezentovali komisii záujem FK INTER pôsobiť v MČ Bratislava – Ružinov v lokalite Areálu netradičných športov na Nevädzovej ulici a v zimnom období využívať telocvične 5 našich ZŠ. Vyslovili svoje požiadavky pri revitalizácii ihriska o umelé zavlažovanie ihriska. 
    Predseda komisie, Ing. Šmilňák  a PaedDr. Barancová odporučili o predmetnom záujme rokovať hlavne s riaditeľmi škôl. Vysvetlili, že sa tu krížia zámery škôl, MČ a INTERU vo využití ihriska smerom k občanom. Pani Barancová im ponúkla na zváženie priestory ihriska  Špeciálnej školy na Nevädzovej ulici.

K bodu 15

Prednostka, Ing. Adamovičová komisii pripomenula, že i tento návrh VZN bol už predmetom jej rokovania. Mestská časť však obdržala protest prokurátora proti VZN č. 6/2011. Prokurátor žiadal, aby VZN bolo v napadnutom rozsahu zrušené alebo v lehote do 90 dní od 
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doručenia protestu nahradené VZN, ktorého obsah bude v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto bol vypracovaný nový návrh VZN, ktorým sa odstraňuje protiprávny stav dotknutého VZN.

K bodu 16

      Mgr. Šárka Ondrišová, riaditeľka alternatívneho divadla ELLEDANSE so sídlom na Miletičovej 17  členom komisie priblížila prácu i úspechy divadla. Požiadala o podporu, otvorenie dialógu smerom k narastajúcim existenčným problémom a zvyšujúcim sa poplatkom. MČ im ponúkla odkúpenie priestorov, čo ELLEDANSE odmietli.
     PaedDr. Barancová požiadala dať do zápisu skutočnosť, že sa nedodržiavajú lehoty odpovedí na listy.





                                                                                          Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                              predseda komisie     






V Bratislave dňa 7. 5. 2012
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová








