Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  22. 01. 2013


Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: 


PROGRAM:  

                      1.   Revitalizácia športových areálov na ZŠ Vrútocká a ZŠ
Medzilaborecká.
	Návrh Rámcového plánu činnosti komisie na rok 2013.

                                     3.   Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov
                                           na roky 2013-2015
                                     4.   Všeobecne záväzného nariadenia č.... zo dňa 05. 02. 2013, ktorým 
                                           sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave 
                                           podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
                                           na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – 
                                           Ružinov, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením
                                           Mestskej časti Bratislava – Ružinov pod č. 19/2012
                                     5.   Rôzne 


K bodu 1/ 

       Predložený materiál uviedol ved. referátu prevádzky, údržby škôl a škol. zariadení a škol. stravovania. Informatívna správa „Plán na rekonštrukciu školských areálov ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká bola spracovaná na základe uznesenia MZ č. 273/XV/2012“ zo dňa 11.12.2012. 
       Zámerom Mestskej časti Bratislava - Ružinov je revitalizovať zanedbané školské areály a vybudovať postupne pri základných školách nové športoviská, ktoré budú prístupné nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre obyvateľov Ružinova. Cieľom je vybudovať moderné športové areály, ktoré budú slúžiť na rozvoj individuálnych, klubových aj rekreačných aktivít.
       Predmetom tejto informatívnej správy je návrh revitalizácie športových areálov na Základnej škole Vrútocká 58 a  Základnej škole Medzilaborecká 11 .
         V súčasnosti sú športoviská  v školských areáloch  v značne spustnutom stave, mnohé ani neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Zámerom revitalizácie je rekonštrukcia jestvujúcich plôch na moderné športoviská s nízko údržbovým povrchom. Predmetom revitalizácie bude rekonštrukcia jestvujúcich športovísk / bežecké dráhy, doskočiská/, vybudovanie nových multifunkčných ihrísk pre viac druhov športu, iných hracích prvkov a úprava celého areálu. 
Nízko údržbové a bez údržbové povrchy si vyžadujú úpravu podložia, vyspádovanie, oddrenážovanie a niekoľko podkladových vrstiev, povrchová vrstva sa dá nastriekať z materiálov rôznej kvality a ceny. 
        Návrh revitalizácie pre jednotlivé školy vychádza predovšetkým zo  súčasnej a plánovanej športovej činnosti , ktoré vo svojich zámeroch predložili riaditeľky ZŠ.
        Členovia komisie jednohlasne vzali na vedomie predložený materiál a odporúčajú dať vypracovať projekt  rekonštrukčných prác na školské areály ZŠ Vrútocká a ZŠ Medzilaborecká. Podľa projektov sa následne prehodnotí v akom rozsahu za revitalizuje areál ZŠ Vrútocká a či a v akom rozsahu zostanú prostriedky na revitalizáciu ZŠ Medzilaborecká.

K bodu 2/

     Členovia komisie odsúhlasili predložený Rámcový plán činnosti komisie na rok 2013.

K bodu 3/

      Predložený materiál Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2013-2015  uviedla ved. referátu rozpočtu a finančného riadenia Ing. Alena Lehotayová.
      Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 reflektuje najmä aktuálnu prognózu makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky, východiská štátneho rozpočtu SR a rozpočtu hl. mesta na rok 2013 a od nich sa odvíjajúce interné projekcie. Základnými východiskami pri tvorbe rozpočtu boli kvantifikácia disponibilných finančných zdrojov aj v nadväznosti na platný Štatút hl. mesta SR Bratislavy vrátane reálneho zhodnotenia všetkých zdrojov príjmov mestskej časti na strane jednej ako aj vymedzenia priorít v oblasti napĺňania zámerov a základných funkcií územnej samosprávy na strane druhej. 
      Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Zostavenie rozpočtu v programovom členení vychádza z potreby cieľového postupu rozpočtovania. Je to proces spájania cieľov programu s rozpočtom a prioritami. 
     Rozpočet predkladáme s tým, že bude počas roku predmetom dvoch plánovaných úprav, prvej v júni 2013 a druhej v novembri 2013, pričom v oboch prípadoch na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov miestnemu zastupiteľstvu navrhneme zodpovedajúce úpravy rozpočtu. Príjmy a výdavky (max. vo výške 1/12 výdavkov predchádzajúceho roku mesačne) realizované od 1.1.2013 tj. v rámci rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom  hneď po jeho schválení.
      Členovia komisie jednohlasne vzali na vedomie predložený materiál a odporúčajú schváliť v MZ.

K bodu 4/                                                                            
      Predložený materiál Všeobecne záväzné nariadenie č.... zo dňa 05. 02. 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Ružinov pod č. 19/2012 uviedla vedúca odboru právneho a správy majetku JUDr. Eva Fajnorová.
Dňa 10.01.2013 obdržala Mestská časť Bratislava – Ružinov (ďalej v texte len „mestská časť) od JUDr. Slavomíra Filipčíka, prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II, protest prokurátora zo dňa  02.01.2013 číslo konania: Pd 186/12-7, proti VZN č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré bolo zmenené všeobecne záväzným nariade  ním č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov po č. 19/2012  (ďalej v texte len „VZN“)  Predmetným protestom okresný prokurátor žiada, aby bolo dotknuté VZN v napadnutom rozsahu zrušené, prípadne v lehote do 90 dní od doručenia protestu nahradené VZN; ktorého obsah bude v súlade s platnými právnymi predpismi.
Okresný prokurátor svojim protestom napadol  § 3 VZN označený ako „zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov," na základe ktorého VZN zakazuje v určenom čase požívať na verejne prístupných miestach alkoholické nápoje. V § 3 dotknuté VZN stanovuje prípady a miesta, na ktoré sa zákaz nevzťahuje. Ide predovšetkým o organizované podujatia (teda aj kultúrne) a zriadené exteriérové sedenia, zariadenia spoločného stravovania s obsluhou. 
Vzhľadom na uvedený protest prokurátora navrhujeme schváliť návrh VZN, ktorým sa upraví znenie § 3 ods. 3 VZN na text:
Časový interval v rozsahu od 05.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa uvedený v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je
	zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou alebo iné miesto na konzumáciu ako súčasť prevádzkarne,

zhromaždenie a verejné kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov.²“
      Členovia komisie jednohlasne vzali na vedomie predložený materiál.

K bodu 5/
     Ved. referátu škôl, a školských zariadení Mgr. Viera Kováčová informovala členov komisie o  zmene údajov v informatívnej správe.  
     Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov        č. 241/XVI/2012 vypracoval referát metodiky škôl  a školských zariadení informatívnu správu Porovnanie dosiahnutých výsledkov základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2011/2012.
      Uznesením č. 272/XV/2012 zo dňa 11.12.2012 uložilo MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov „Informatívnu správu prepracovať v zmysle reálnych údajov zo záverečných správ o výchovno-vzdelávacom procese v príslušnom školskom roku a doplniť informáciu o podiele finančnej pomoci prislúchajúceho združenia rodičov v danej škole“. Z dôvodu verifikácie už použitých údajov v pôvodnej správe  si spracovateľ opätovne vyžiadal podklady z jednotlivých škôl. Po zapracovaní údajov bol materiál prerokovaný dňa 16. 1. 2013 s riaditeľmi jednotlivých základných škôl a v tejto podobe ho i predkladajú do MZ. Komisia vzala informáciu na vedomie.
        PeadDr. Barancová chcela vedieť koľko z mimorozpočtových finančných prostriedkov  sú prenájmy, preto na nasledujúcu komisiu pozveme vedúceho ekonomického odboru Ing. Miroslava Kňažka rsp.  ved. referátu ekonomiky škôl a školských zariadení Ing. Máriu Navrátilovú.





                                                                                             Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                                 predseda komisie








V Bratislave,  23. 01. 2013
Zapísala,  Mgr. M. Bartáková

