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 Zápisnica č. 3

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov zo dňa 15. 4.  2019

Prítomní: Ing. Marcela Kulifajová, PaedDr. Mária Barancová, Ing. František Bolgáč,       
                p. Nikolaj Gečevský, Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, p. Silvia Pilková 
                
Neprítomný: Mgr. Boris Čechvala – ospr.
                          
PROGRAM:   

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh VZN – Prijímanie detí do materskej školy
 3. Športové areály základných škôl – informácie Ing. Lenára
 4. HK Ružinov ˊ99 Bratislava, a. s.
 5. Alžbetínske naivné divadlo
 6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......../2019 zo dňa ........2019, ktorým 
     sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, 
     ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
 7. Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov č,,,/2019 zo dňa ........2019, ktorým sa  mení a 
     dopĺňa VZN MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných 
     finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej 
     núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 
     nenávratných finančných príspevkov Poskytovanie nenávratných príspevkov
8. Návrh VZN č. ..... /2019 z ............  2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
     nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č.23/2012, ktoré je úplným znením 
     všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č.8/2011 o nájme 
     bytov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením
     mestskej časti Bratislava - Ružinov č.15/2012 a č.22/2012 z 15. októbra 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
 9. Výber občanov do komisie – prezentácie záujemcov
 10. Rôzne 
     a) Členstvo v letopiseckej komisii
     b) Automaty v ZŠ
     c) Termín májového zasadnutia
 11.  Záver




K bodu 1:

Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka komisie. Súhlasili s jednotlivými bodmi programu.

K bodu 2:

Starosta mestskej časti, Ing. Martin Chren, komisiu informoval o snahe  mestskej časti Bratislava-Ružinov zjednotiť a sprehľadniť proces prijímania detí do materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Priblížil prítomným dôvody vytvorenia VZN o prijímaní detí do materských škôl, pričom hlavným zámerom bolo upraviť podmienky prijímania. Informoval, že príprava a vypracovanie VZN boli náročné a pretože veľa vecí rieši legislatíva, základom jeho znenia sú ustanovenia školských predpisov. Napr. v súlade s platnou legislatívou o prijatí dieťaťa rozhoduje iba riaditeľka materskej školy. VZN ustanovilo pre riaditeľky materských škôl odporúčací bodový systém pri prijímaní detí a zverejnenie zoznamu prijatých detí s ich bodovým ohodnotením. Cieľom bolo pomôcť riaditeľkám materských škôl v rozhodovacej činnosti týkajúcej sa vyhodnotenia žiadostí zákonných zástupcov  detí a zvýšiť informovanosť občanov – zákonných zástupcov detí v predmetnej oblasti.  
Starosta postupne prešiel a zaujal stanovisko k doteraz zaslaným pripomienkam k uvedenej téme.
Informoval členov komisie o svojej ústretovosti k doplneniu prípadných pripomienok do návrhu VZN. 
Upozornil na zverejnenie nového vzoru žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorá však nie je pre zákonného zástupcu záväzná.
         Členovia komisie sa zhodli na tom, že zatiaľ nebudú do obsahu VZN vstupovať, potrebu prípadných úprav ukáže až jeho zavedenie do praxe.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „ Návrh VZN – Prijímanie detí do materskej školy“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                         Za:  7

         
 K bodu 3:

Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o. sa vyjadril k jednotlivým revitalizovaným športovým areálom základných škôl. Máme ich celkovo 5. Spolupráca v tejto oblasti je zakotvená v zmluve uzatvorenej medzi RŠK a ZŠ. Ing. Lenár komisii ozrejmil povinnosti RŠK v tejto oblasti. Patrí sem napr. uzamykanie a odomykanie areálu, jeho čistenie, kosenie trávy, teda RŠK vykonáva iba údržbu areálu. Sám si však uvedomuje, že nestrážený areál je devastovaný a poškodzovaný úmerne s kultivovanosťou lokality, v ktorej sa príslušná ZŠ nachádza.
Komisia riaditeľa RŠK požiadala, aby do ďalšieho zasadnutia komisie vypracoval materiál – metodiku ďalšej činnosti RŠK v športových areáloch ZŠ, kde by bol presne stanovený obsah kontroly technickej úrovne areálu, zabezpečenie hygienických potrieb pre občanov, zaistenie bezpečnosti areálu, vyčlenený počet potrebných zamestnancov, rozpísanie potrieb zo strany RŠK vrátane navýšenia finančných  prostriedkov na  zabezpečenie vyššie uvedeného...Prehľadné informácie vyšpecifikovať na podmienky a potreby jednotlivých ZŠ, kde už prebehla revitalizácia športových areálov. Uvedené by sa postupne uskutočňovalo na všetkých ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                      Za:  7

K bodu 4:

          Komisii sa predstavili Ing. Ľubomír Pokovič a Ing. Ján Taraba ako predstavitelia mládežníckeho hokejového klubu HK Ružinov, ktorý pôsobí na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Bližšie informovali o svojej činnosti, úspechoch, ale i problémoch. Pozornosť venovali problematike nastavenia času tréningov detí a mládeže na čas, kedy sa deti môžu tréningov bez problémov zúčastňovať. Spomenuli i poskytovanie ľadovej plochy zadarmo na 35 hodín v roku v súlade s uzatvorenou zmluvou, tzv. trojdohodou, ktorá by mala platiť do roku 2022, no nedodržiava sa. Potrebovali by väčšiu ústretovosť pána Lenára, v čom by im mestská časť mohla pomôcť. Zatiaľ nepredložili konkrétne požiadavky, s ktorými by sa mala komisia zaoberať.
            

 K bodu 5:

           Alžbetínske naivné divadlo prítomným predstavil pán Šatan. Je to ochotnícke divadlo, robí vystúpenia najmä pre dôchodcov. Finančné prostriedky za predstavenia o prepravu neúčtujú. Priblížil činnosť divadla, miesta kde vystupovali.  Divadelníci nemajú stabilnú scénu, z toho dôvodu by si chceli zriadiť stálu domovskú divadelnú scénu v priestore Spoločenského domu Prievoz na Kaštieľskej ulici. Na realizáciu zámeru si podali i žiadosť o grant. Upozornil, že ak by sa im podarilo získať domovskú scénu, budú potrebné financie sprevádzkovanie prostredia, osvetlenie....Požiadal komisiu, aby divadlo podporila v jeho zámeroch a aby cez MZ MČ Bratislava-Ružinov boli pre Cultus Ružinov,  navýšené finančné prostriedky použité na uvedený zámer.

           

K bodu 6:

            Mgr. Szőkeová prítomných oboznámila so situáciou okolo Územného plánu zóny Trnávka - stred, jeho schválení MZ MČ Bratislava-Ružinov. Hovorila o záväznej časti, ktorá slúži ako podklad pre územné rokovania. V roku 2016 MČ začala obstarávať zmeny a doplnky  Územného plánu Trnávka-stred. Tieto rozširujú možnosti využitia objektu Domu kultúry na Bulharskej ulici. O začatí prerokovávania návrhu zmien a dodatkov 01 bola verejnosť upovedomená verejnou vyhláškou, prebehlo verejné prerokovanie, pripomienky boli zapracované do upraveného návrhu 10/2016. Zmeny a doplnky 01 sa zaraďujú medzi strategické dokumenty. Po posúdení predloženého Návrhu zmien a doplnkov 01 Okresným úradom a jeho súhlase,  bol Návrh postúpený na schválenie MZ. V súlade so stavebným zákonom sa po schválení územnoplánovacej dokumentácie jej záväzné časti vyhlasujú VZN. Návrh VZN bude predložený MZ MČ Bratislava-Ružinov a na jeho schválenie je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov MZ.
 
Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......../2019 zo dňa ........2019, ktorým  sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov


             Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                                   Za:  7


K bodu 7:

       Materiál predložila vedúca odboru sociálnych vecí, Mgr. Valková.   Detailne priblížila platné VZN č. 13/2016. Informovala o sociálnych službách, ktorých dostupnosť   má záujem MČ  zabezpečiť  občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorom a invalidom s nízkym príjmom, občanom, ktorí sú ohrození chudobou alebo rizikom chudoby. Rozobrala finančný príspevok na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov, príspevok na zájazdy organizované MČ, vianočný príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa. Upozornila na navrhnuté zmeny, ktoré vyplynuli z praxe.  

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov č,,,/2019 zo dňa ........2019, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných      nenávratných finančných príspevkov“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

         Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                               Za:  7


      K bodu 8:
      
           Materiál predložila Mgr. Valková. Uviedla, že vzhľadom na vzniknutú potrebu transparentnosti prideľovania bytov Bytovou komisiou mestskej časti sú nutné zmeny v znení § 4 doteraz platného VZN MČ Bratislava-Ružinov o nájme bytov. Na základe uvedeného je vypracovaný nový návrh VZN.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh VZN č. ..... /2019 z ............  2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č.23/2012, ktoré je úplným znením  VZN mestskej časti Bratislava -Ružinov č.8/2011 o nájme      bytov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č.15/2012 a č.22/2012 z 15. októbra 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“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

            Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                                  Za:  7
                    
Prítomní sa zaoberali i problémom sprístupnenia športovísk v areáloch škôl verejnosti a stavom detských ihrísk. Zhodli sa, že je nutné ich zabezpečiť správcom. Navrhli na budúce rokovanie prizvať k predmetnému riaditeľa RŠK, p. o. 

            Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                                   Za:  7


K bodu 9:           

            Záujem o prácu v komisii školstva, kultúry a športu prejavilo 8 občanov. Komisia záujemcov pozvala na osobný pohovor. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa štyria nezúčastnili. Po dôslednom oboznámení sa s materiálmi jednotlivých uchádzačov a ich osobnej prezentácii  komisia vybrala a odhlasovala ako člena komisie z radov občanov Mgr. Romana Kyselicu.  

               Hlasovanie:   Prítomní:  7
          	                                     Za:  5


K bodu 10:

Bod bol zaradený na podnet Mgr. Kováčovej. Z porady vedenia MČ vyplynul iný záver, z toho dôvodu bol uvedený bod z rokovania komisie vypustený.
	Členom komisie na základe požiadavky predchádzajúceho stretnutia bola doručená prehľadná tabuľka používania automatov na mlieko v ZŠ. Komisia požiadala o jej doplnenie o výšku odplatného plnenia a výpovednú lehotu.
Komisia sa dohodla na májovom termíne zasadnutia, a to 20. 5. 2019.


K bodu 11:

Pracovné stretnutie ukončila Ing. Kulifajová. Konalo sa v čase 15:00 – 18:20 hod. 



                                                                                                Ing. Marcela Kulifajová v. r.
                                                                                                  predsedníčka komisie




V Bratislave   18. 4. 2019
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

