Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  18. 6. 2013


Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Katarína Ševčíková



PROGRAM:
                               
                               1a. Podpora zachovania MŠ Exnarova a vytvorenie podmienok pre ZUŠ 
                                     Exnárová na ZŠ Borodáčová

                               1.  Návrh   na    prenájom  nebytových    priestorov  v  pavilóne  A 
                                    Základnej   školy Nevädzová 2,   821 01   Bratislava,   pre     Súkromnú 
                                    základnú umeleckú školu Prokofievova 5,  851 01 Bratislava , z dôvodu 
                                    hodného osobitného zreteľa.
                                                                                           predkladá: Mgr. Vladimír Pastýrik

                               2.  Nájom časti priestorov objektu ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava
                                                                                          
                                                                                           predkladá: PaedDr. Jana Hodulová

	Zriadenie špeciálnej triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

      vzdelávacími potrebami  v Základnej škole, Borodáčova 2, Bratislava      
     
      Informácia o časti revitalizácie športového areálu na ZŠ Borodáčova

                                                                                            predkladá: Ing. Ema Mílová
        

                               4.     Zriadenie  triedy pre žiakov s nadaním  v Základnej škole,Ostredková
                                        ul. č. 14, Bratislava
                                                                                     
        Informácia o časti revitalizácie športového areálu na ZŠ Ostredkova

                                                                                            predkladá: PeadDr. Erika Drgoňová


5.   Záverečný účet –  výročná správa o hospodárení Mestskej časti 
      Bratislava - Ružinov za rok 2012
   
                                                                                            predkladá: Ing. Miroslav Kňažko






                              6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
                                   Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v 
                                   obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava 
                                   Ružinov. 
                                                          predkladá : Mgr. Peter Tóth
                           
7   Návrh na doplnenie všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 
      nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti  
      Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri
      poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného
      stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných 
      príspevkoch.
                                                                                           predkladá: Mgr. Henrieta Valková

                              8.   Prenájom, nebytových priestorov a rekl. plôch na Zimnom štadióne

                                                                                            predkladá: Katarína Felcanová
                            
	Prehľad o rozsahu prác rekonštrukcie sociálnych zariadení na ZŠ a MŠ,

      ktoré je potrebné ešte zrekonštruovať
                                   
                                    Informácia o revitalizácii športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ
                                    Medzilaborecká

                                                                                             predkladá: Ing. Jaroslav Adamt
                             10.   Rôzne.
                                 

K bodu 1a/

1. Podpora zachovania MŠ Exnarova a vytvorenie podmienok pre ZUŠ Exnarova na ZŠ Borodáčová
Pavol Šmilnák informoval o 1.stretnutí komisie, ktoru za učelom sledovania vyriešenia problému MŠ vs.ZUŠ Exnárová zriadil primátor hl.SR Bratislavy p.Ftáčnik.
Za MČ Bratislava - Ružinov sú v komisii: D.Pekár, V.Kováčova, J.Bolebruchová, P.Hrapko, P.Šmilnak
Na stretnuti primator Ftáčnik potvrdil podporu pre qwick-win riesenie - predĺženie prenájmu MŠ Exnárova do 31.8.2014 a boli diskutované potenciálne možnosti trvalého riešenia. Pre pomenované varianty má prebehnuť hodnotenie pros & cons vratane finančného dopadu  

Stanovisko (jednohlasne podporené pritomnými členmi komisie aj vicestarostom p.Buocikom):
 
Komisia školstva, kultúry a športu:
- plne podporuje snahu ZRPD (Združenie rodičov a priateľov deti pri Materskej škole Exnárova 6) Púpava o zachovanie MS Exnárova v objektoch Exnárova 6
- ako dočasne riešenie odporúča poslancom Magistrátu schválenie predĺženia nájomnej zmluvy MŠ Exnárová  
- ako trvale a najefektivnejšie riešenie potrieb MŠ Exnárová a ZUŠ Exnárová a zároveň z pohľadu investicii najefektivnejšie riešenie pre Magistrát aj MČ Bratislava - Ružinov navrhuje:
 
1a: Idealne riešenie:
    - požiadať Magistrát hl.mesta Bratislavy o odzverenie budov do správy MČ Bratislava - Ružinov
    - ZUŠ presťahovať do priestorov ZŠ Borodáčové. Pre vytvorenie bázy ZUŠ Exnarova poskytne MČ Bratislava - Ružinov priestory na ZŠ Borodáčoáa vrátane zrealizovania úprav potrebných pre činnosť ZUŠ (samostatný  vchod, prípadná úprava priestorov, odstranenie zvonceka, zrekonštruované sociálky, ...)
    - MŠ zveriť priestory a areál  na Exnarovej 6
Pozn. 
Toto riešenie by okrem finančného hľadiska by vytvorilo priestor pre rozšírenie kapacity MŠ čím by sme aspoň  čiastočne vyriešili potreby Ružinovčanov, ktorým aktuálne nevieme umiestniť deti v MŠ.
1b: Alternativne riešenie:
    - požiadať Magistrát hl.mesta Bratislavy o odzverenie budov do správy MČ Bratislava - Ružinov
    - ZUŠ zveriť priestory ktoré teraz využíva ZUŠ na Exnárovej 6
    - MŠ zveriť priestory a areál  ktorý využíva MŠ na Exnárovej 6
    - pre vytvorenie bázy ZUŠ Exnárová poskytne MČ Bratislava -  Ružinov priestory na ZŠ Borodáčová vrátane zrealizovania úprav potrebných pre činnosť ZUŠ (samostatný vchod, pripadná úprava priestorov, odstránenie zvončeka, zrekonštruovane sociálky, ...)

Materiál navrhujem dať do informatívnych materiálov na zastupiteľstvo.

K bodu 1/

     Materiál uviedol riaditeľ školy Mgr.V. Pastýrik
V súlade s aktualizovaným znením Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, §18 nás Súkromná základná umelecká školy Prokofievova 5 požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Nové znenie zákona totiž mení podmienky pre zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a  takýmto zazmluvneným prenájmom menovaný subjekt splní požiadavku zabezpečenia priestorov pre výučbu. 
     Zmluvu uzavrieme na aktuálny školský s rok s automatickým právom prenájmu na ďalší školský rok, ak jedna zo strán zmluvu písomne nevypovie najneskôr dva mesiace pred začiatkom nového školského roka. 
     Na ďalšej spolupráci s nimi máme záujem, pretože aktivity tejto školy navštevujú vo výraznom pomere aj žiaci našej školy.

     Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti a  jednoznačný pozitívny dopad na vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj žiakov, navrhujeme SZUŠ Prokofievova v súlade s § 9a odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa schváliť možnosť nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, s automatickým predĺžením na ďalší školský rok, ak ani jedna zo strán zmluvu písomne nevypovie minimálne dva mesiace pred začiatkom nového školského roka. 
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie  odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.
  




K bodu 2/
       Materiál uviedla riaditeľka školy  PeadDr. Jana Hodúlová
      Občianske združenie PROFKREATIS zastúpené Doc.PhDr. Evou Gajdošovou PhD. požiadalo dňa 4.2.2013 o predĺženie nájmu časti priestorov základnej školy nachádzajúcich sa na treťom poschodí budovy ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava, a to pre potreby Súkromnej základnej školy  a Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorých je zakladateľom a zriaďovateľom. 
        Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava užíva priestory ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava na základe nájomnej zmluvy v znení dodatkov zo dňa 1. marca 2005, platnosť predmetnej zmluvy uplynie dňa 31.8.2013.
        Navrhujú prenájom užívaných priestorov poskytnúť na obdobie 5 rokov, t.j od 1.9.2013  do 31.8.2018.
          Na treťom poschodí sa nachádza 10 učební, 4 kabinety, chlapčenské a dievčenské sociálne zariadenia, priľahlé chodby, všetko o celkovej výmere 847,27 m2 a v suteréne sa nachádza šatňa, ktorú využívajú ako sklad.
K posúdeniu navrhovaných nájomných podmienok odporúčame pristúpiť z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože nájomca chce predmetné priestory využiť na posilnenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na zvýšenie podpory vzdelávania znevýhodnených žiakov, čo v takejto miere neposkytuje iná základná škola v mestskej časti Bratislava – Ružinov.
   Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie  odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.
  
K bodu 3/
Materiál uviedla riaditeľka školy  Ing. Ema Mílová.
     V zmysle § 29 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v základnej škole je možné zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po súhlase zriaďovateľa. 
    
     Triedu navrhujeme zriadiť od 1. septembra 2013 na základe už prejaveného záujmu zákonných zástupcov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
     Vzhľadom na vek detí zaškolených v novovznikajúcej špeciálnej triede predpokladáme vytvorenie jedného oddelenia školského klubu detí, čo predpokladá nárast finančných prostriedkov na jeho financovanie z prostriedkov pridelených na originálne kompetencie, 
čo predpokladá doplnenie rozpočtu školy na obdobie september až december 2013  z podielových daní na ŠKD cca 3 200 eur (cena práce). 
      Financovanie špeciálnej triedy bude realizované z finančných prostriedkov pridelených na  prenesený  výkon štátnej správy. Povinnosťou školy a zriaďovateľa školy je nutnosť zapracovať údaje o špeciálnej triede do EDU – zberu v septembri 2013, ktorý je podkladom pre financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2013 -2014. 
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie  odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.
  

Pani riaditeľka  informovala aj  o časti revitalizácie športového areálu na ZŠ Borodáčova.
návrh rekonštrukcie :
	kompletná rekonštrukcia antukovej bežeckej dráhy na ovále s dĺžkou 250 m (chemický postrek, odstránenie trávy, vyrovnanie povrchu, nová antuka?)

osadenie dvoch kovových futbalových brán na trávnatej ploche
	osadenie basketbalového (streetball) koša

K bodu 4/
Materiál uviedla riaditeľka školy  PeadDr. Erika Drgoňová
     V zmysle § 104 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v základnej škole je možné zriadiť triedu pre žiakov s nadaním po súhlase zriaďovateľa. 
     Trieda by bola zameraná na rozvoj športového nadania žiakov v oblasti tanečného športu.
     Triedu navrhujeme zriadiť od 1. septembra 2013 na základe už prejaveného záujmu zákonných zástupcov detí. 
     Do  triedy pre žiakov s nadaním budú prijatí žiaci terajšieho štvrtého ročníka, ktorí prejavili záujem, a u ktorých bolo preukázané nadanie na základe pedagogickej diagnostiky zameranej na ich vedomostnú úroveň, skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, ktorých súčasťou je aj psychodiagnostické vyšetrenie na preukázané nadanie
     Zriadenie triedy pre žiakov s nadaním nebude vyžadovať navýšené finančné náklady na prevádzku ani z hľadiska personálneho.
     Povinnosťou školy a zriaďovateľa školy je nutnosť zapracovať údaje o triede pre deti s nadaním do EDU – zberu v septembri 2013, ktorý je podkladom pre financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2013 -2014. 
     Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie  odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.

Pani riaditeľka  informovala aj  o pripravovanej  časti revitalizácie športového areálu na ZŠ Ostredková.  Školský areál vedľa základnej školy  slúži predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín je však  celoročne sprístupnený všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny z okolia. Areál  predstavuje  dostatočný priestor pre väčšinu bežných športov rozvíjaných v slovenských podmienkach.

I.fáza
Najväčším nedostatkom školského areálu pri ZŠ  Ostredková je nevysporiadaný pozemok. V prvej fáze chcem požiadať vedenie MČ Ružinov o pomoc pri zistení vlastníkov pozemkov (do 31.12. 2012 má nulové vlastníctvo) a pomoc pri vysporiadaní pozemku. Zatiaľ sú všetky informácie len v teoretickej rovine a nemám žiadnu správu o tom, kto a akým spôsobom sa už v tejto veci pokúsil urobiť nápravu.
II.fáza
Škola potrebuje:
	Kompletne zrekonštruovať vyhradený priestor pre skok do diaľky  (cca 4500 Eur)

Prideliť mesačne finančné prostriedky pre správcu areálu a na bežnú údržbu areálu (kosenie, protiburinové postreky, úprava a čistenie areálu) – cca 550 Eur mesačne
	Vymeniť piesok v priestore volejbalového ihriska cca 500 Eur
	Vyrovnať terénne nerovnosti na malom futbalovom ihrisku, navoziť zem, zasiať trávu, osadiť nové bránky – cca 2000 Eur
	Vybudovať multifunkčné ihrisko,  ktoré by bolo možné využiť pre väčšinu kolektívnych športov, ako sú malý futbal, basketbal, volejbal, vybíjaná či hádzaná 15000 – 60000 Eur
	Pristaviť oplotenie a vstupnú bráničku – cca 2500 Eur
	Opraviť priestor pre vrh guľou – cca 300 Eur (antuka?)
	Opraviť a natrieť existujúce preliezačky – cca 300 Eur
	Kompletná oprava trávnatej plochy - ??? (črtá sa spolupráca s futbalovým klubom)
	Kompletne  zrekonštruovať  atletickú dráhu na ovále s dĺžkou 303 m 
	Tartan – cca 125 000 Eur
Antuka – cca 10000 Eur
	Vyrovnanie bagrom a odstránenie starej hrboľatej vrstvy – cca 1500 Eur

K bodu 5/
Materiál uviedol ved. ekonomického odboru Ing. Miroslav Kňažko.
Rok 2012 možno z hľadiska rozpočtového hospodárenia MČ považovať za prelomový. V tomto roku bolo zavŕšené konsolidačné úsilie MČ, čo sa prejavilo aj v mimoriadne pozitívnom výsledku rozpočtového hospodárenia. Dosiahnutý rozpočtový prebytok 1 616 657,36 € je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov. V prvom rade to bola obozretná rozpočtová politika MČ, ktorá sa v rokoch 2011-2012 postupne vysporiadala s bremenom záväzkov z pred roku 2011. Ďalšími dôležitými faktormi, ktoré ovplyvnili výsledok v roku 2012 boli legislatívne zmeny ako novela zákona o soc. službách (št. dotácia pre DD a RDS), štatútu hl. mesta (mierna korekcia „solidarity“), či zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností ale aj pomerne priaznivé ekonomické prostredie, ktoré prinieslo mierny nárast výnosu z dane z príjmov FO. Pozitívny vývoj rozpočtového hospodárenia a vyššia zásoba likvidity umožnili MČ nielen úplne eliminovať záväzky po lehote splatnosti, ale aj v rámci aktívneho riadenia likvidity pristúpiť k zhodnocovaniu dočasne voľných finančných prostriedkov formou krátkodobých bankových termínovaných vkladov. 
Rozpočet MČ za rok 2012 (bežný+kapitálový) skončil prebytkom vo výške 1 616 657,36 €. Po započítaní finančných operácií, skončilo celkové rozpočtové hospodárenie MČ prebytkom vo výške 1 787 353,52 €. 
Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia sa podľa zákona znižuje o: i) nevyčerpané účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré sa v mesiaci január 2012 poukázali školám a školským zariadenia;  ii) prostriedky účelového peňažného fondu „Fond rozvoja bývania,“ ktorého zdrojom sú nevyčerpané rozpočtové prostriedky z predaja majetku podľa zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Suma prebytku po očistení o všetky uvedené položky korešponduje so zostatkom na bežných účtoch MČ k 31.12.2012 (1 515 619,03€) a je určená na odvod do rezervného fondu. 
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie  odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.

K bodu 6/
Materiál uviedol  ved. ref. miestnych daní a podnikateľských činností Mgr. Peter Tóth
     Predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „VZN“) je vypracovaný v súlade s uznesením M Z MČ Bratislava - Ružinov č. 320/XIX/2013 zo dňa 21.05.2013, ktorým MZ MČ Bratislava - Ružinov čiastočne vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava H, ktorý týmto protestom napadol ustanovenia §2, §5, §6 a §7 v súčasnosti platného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 17/2012 (ďalej len „VZN č. 5/2003“).
.
     Zároveň však boli do návrhu VZN v porovnaní s platným VZN č. 5/2003 zapracované v ustanovení §3 ods. 1 písm. a) a b) obmedzenia času prevádzky v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených v polyfunkčných objektoch s bytmi na základe skúsenosti z aplikačnej praxe a viacerých sťažností občanov mestskej časti na hlučnosť a rušenie nočného kľudu v takomto druhu prevádzok, keďže podľa v súčasnosti platných ustanovení VZN č. 5/2003 môžu takéto prevádzkarne mať určený prevádzkový čas do 24.00 h resp. až do 05.00 h aj napriek skutočnosti, že predmetné prevádzkarne a byty sú v bezprostrednom kontakte.
Osobitná časť
K § 1
Vymedzuje sa účel predmetného VZN.
K § 2 a § 3
Určuje sa čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa umiestnenia prevádzkarne a druhu poskytovaných služieb.
K § 4
Stanovuje sa spôsob určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov a oznamovacia povinnosť času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby.
K § 5
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 5/2003.
K § 6
Ustanovuje sa účinnosť tohto VZN.
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov
č.... /2013 z 25. júna 2013
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie a odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.


K bodu 7/

Materiál uviedla  ved. odboru sociálnych vecí Mgr. Henrieta Valková.
Návrh doplnenia všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) sa predkladá z dôvodu zosúladenia postupov, zjednodušenia poskytovania jednotlivých príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov ako oprávneným osobám a zo skúseností, ktoré nám vyplynuli z praxe počas roku 2012.
Týmto doplnením VZN je zadefinovanie nových postupov ohľadne žiadostí o poskytnutie jednotlivých príspevkov a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a spôsobu výberu tohoto príspevku, ktoré zprehľadnia systém poskytovania jednorazových finančných príspevkov žiadateľom.
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie a odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.
K bodu 8/

Materiál uviedla  riaditeľka Ružinovského športového klubu Katarína Felcanová a Peter Just z HK RUŽINOV 99 / reklamné plochy /
Ružinovský športový klub má vo svojej správe objekt Zimný štadión na Ružinovskej ul č. 4 v Bratislave. Časť predmetného objektu je prenajatý HK Ružinov, a.s., konkrétne reklamné plochy od 15.11.2004 do 31.10.2013 za celkové nájomné vo výške 1,66 € , zvýšené o 5% z ceny podnájmu reklamnej plochy získanej nájomcom od tretieho subjektu.
- prvá vlna mantinelov ľadovej plochy pre účely umiestnenia reklamy
	ľadová plocha v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy

ochranné tvrdené sklo ľadovej plochy za bránkami, na striedačkách hráčov, trestných laviciach a laviciach časomeračov v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy v podobe samolepiacich fólií
	tribúny v priestoroch zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy
	časť fasády na budove zimného štadióna pre účely umiestnenia reklamy
HK Ružinov, a.s. podalo žiadosť o predlĺženie nájomnej zmluvy a my navrhujeme predlžiť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za pôvodných podmienok a to za nájomné 1,66 € ale zvýšené o 10% z ceny podnájmu reklamnej plochy získanej nájomcom od tretieho subjektu na dobu určitú od 1.11.2013 do 31.10.2014. 
Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie a odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov / predĺženie právneho vzťahu k nebytovým priestorom/.

Materiál uviedla  riaditeľka Ružinovského športového klubu Katarína Felcanová a Peter Just z HK RUŽINOV 99
	.
	HK Ružinov, a.s požiadal  o predĺženie právneho vzťahu k nebytovým priestorom, ľadovú plochu a nebytové priestory – 8 šatní so skladovými priestormi a s príslušnými sociálnymi zariadeniami a kancelária, ktoré sú umiestnené v suteréne budovy zimného štadióna, tribúny a ochozy za účelom hokejovej prípravy a tréningu športovcov a to najmä detí a mládeže, presadzujú šport a zdravý životný štýl verejnosti prostredníctvom aktivít, ktoré vykonávajú a ktoré majú záujem vykonávať aj naďalej. 
	HK Ružinov, a.s. podalo žiadosť o predlĺženie nájomnej zmluvy a na základe tejto žiadosti navrhujeme predlžiť nájomnú zmluvu za pôvodných podmienok a to za nájomné 0,03 EUR/m2/mesiac, na dobu určitú od 1.11.2013 do 31.10.2014. Je pre nich dôležité mať dôsledne upravené predpoklady pre ich stabilnú budúcu činnosť. Jedným z významných predpokladov  ďalšej činnosti je zmluvné zabezpečenie hlavných priestorov výkonu ich aktivít a s tým súvisiacich činností.

Členovia komisie jednohlasne predložený materiál vzali na vedomie a odporúčajú schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov.

K bodu 9/

Materiál uviedol Ing. J. Adamát  ved  referátu prevádzky, údržby škôl a školských zariadení a školského stravovania / sociálne zariadenia MŠ, ZŠ/
Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 12.02.2013, bol predložený informatívny materiál o najaktuálnejších technických závadách na ZŠ a MŠ a návrh rozpočtu na opravy a údržbu týchto objektov v roku 2013. Na základe tohto materiálu boli vyčlenené finančné prostriedky na plánované opravy a údržbu v rozpočte MČ na rok 20l3.
Do rozpočtu boli zahrnuté aj náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ a MŠ. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení plánované v tomto roku predstavovali čiastku 369 100.-€. Po zrealizovaní verejných obstarávaní týchto prác, ktoré boli zavŕšené elektronickou aukciou, bola dosiahnutá úspora oproti plánovanej predpokladanej čiastke v celkovej výške 76 594,- €.
V prílohovej časti je uvedený prehľad sociálnych zariadení, ktoré by bolo možné z týchto ušetrených finančných prostriedkov zrealizovať už v tomto roku. Práce by zrealizovali firmy, ktoré v elektronických aukciách poskytli nejlepšie cenové relácie. Práce budú prebiehať počas letných prázdnin školských a predškolských zariadení a priamo sa zúročí prítomnosť firiem pri realizácii už zazmluvnených prác. Návrh dodatočných prác z ušetrených zdrojov vychádza z najakútnejšej potreby rekonštrukcie sociálnych zariadení a dodržania finančných limitov verejného obstarávania. Členovi komisie predložený materiál jednohlasne schválili. 
Predložený materiál Informácia o revitalizácii športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ       Medzilaborecká uviedol Ing. J. Adamát  ved  referátu prevádzky, údržby škôl a školských zariadení a školského stravovania. Komisia predmetný materiál vzala na vedomie a hlasovaním za : 2, proti:  0,  zdržal sa : 1 ho odsúhlasila.   Členovia komisie  po zhodnotení rozsahu prác v projekte časť chodníky osvetlenie na základe pripomienok p. Buocika navrhli stretnutie komisie ešte  dňa  24.6. 2013 o 16, 00, kde bude prehodnotené možné zníženie nákladov na práce spojené s touto časťou projektu.
                                                                                                                                    Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                                               predseda komisie
V Bratislave    21. 6. 2013 
Zapísala Mgr. Bartáková

