erb (1).jpg

file_0.wmf


komisia sociálnych služieb
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov

KSSL 19.6.2019		Strana 11 z 11


Zápisnica
zo zasadnutia dňa 19. júna 2019

Prítomní:
Mgr. Eva Bacigalová, predseda komisie 
PaedDr. Mária Barancová, člen komisie
Ing. Petra Kurhajcová, člen komisie
Mgr. Boris Čechvala, člen komisie
Mgr. et Mgr. Marek Machata, člen komisie

Neprítomní:
Ing. arch. Lucia Štasselová, člen komisie
Silvia Pilková, člen komisie
Mgr. Jozef Matúšek, člen komisie

Hostia:
- prezenčná listina


Program
1. Otvorenie 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018.
3. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava- Ružinov – rozšírenie
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č..../2019 z ............ 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
5. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava -Ružinov za rok 2018
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Ružinov na rok 2019
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č..../2019
zo dňa 25.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti
Bratislava -Ružinov č.10/2012 zo dňa 14. februára 2012 a č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018
Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č ..... ........../2019 zo  dňa ............2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov.  
9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov  za rok 2018
10. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018
11. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
12. Rôzne


Predseda komisie Mgr. Bacigalová privítala členov na zasadnutí Komisie sociálnych služieb. 


K bodu č. 2
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018.

Materiál predložila Mgr. Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí
Od 01. 03. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách , kde v §32b tohto zákona sú „jasle“ definované ako sociálna služba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa so sídlom Palkovičova 11/A je poskytovaná ambulantná sociálna služba deťom od 18 mesiacov veku dieťaťa do troch rokov počas pracovných dní od 6,30 do 17,00 hod. Zariadenie je organizačne začlenené pod odbor sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
V zmysle § 72 zákona 448/2008 verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Od 1.1. 2016 schválením novely zákona č. 561/2008 Z.z. štát poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa, čím prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa . Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur. Rodičia tento príspevok využívajú na úhradu sociálnej služby v detských jasliach.
Podľa § 32b ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) výchova
c) stravovanie (desiata, obed ,olovrant)
Podľa súčasne platného VZN č 21/2017 výška úhrady za sociálnu službu a za stravovanie je zložená zo sumy:
a) 250,00 Euro na jedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa. Uvedená suma sa uhrádza v jej plnej výške aj v prípade neprítomnosti dieťaťa po celý kalendárny mesiac.
b) v sume 1,50 Euro za stravu za jeden pracovný deň.
Stravovanie detí je zabezpečované denne v jedálni zariadenia. Zariadenie sa snaží zabezpečovať potraviny od domácich výrobcov a certifikované výrobky. Strava sa podáva 3 krát denne: desiata, obed a olovrant. Pripravuje sa v zmysle zásad pre predškolské zariadenia. Výpočet kJ je denne sledovaný v skladbe jedálnych lístkov. Obsah živín, bielkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, sú prepočítané v používaných Materiálno-spotrebných normách a receptúrach, na základe ktorých sa jedlá pripravujú a sú pre zariadenie záväzné. Zmena k zdravšiemu stravovaniu detí v zariadení sa začína už desiatou, kde v skladbe jedálnych lístkov sa využíva široký sortiment pekárenských výrobkov. Nákup mäsa, zeleniny a ostatných druhov potravín sa realizuje hlavne, nákupom od dodávateľov len slovenského pôvodu v bio kvalite. Denne je zaradená čerstvá zelenina a ovocie. Dodržiavanie pitného režimu je zabezpečené nápojmi, nahradením ovocných čajov dva krát v týždni detskou vodou napr. Luckou, znížením sortimentu sladkých nápojov nahradením čerstvými ovocnými šťavami. Mestská časť má záujem o zdravé stravovanie detí ako aj implementáciu nových receptov.
Od roku 2009 poplatok za stravu vo výške 1,50 eur/ dieťa/deň sa nezmenil. Cena jednotlivých komodít potravín má však ročne stúpajúcu tendenciu a kvalitné potraviny a suroviny majú stále vyššiu cenu.
Aby sa mohlo denne zabezpečovať kvalitné stravovanie detí vzhľadom na stúpajúcu cenu potravín a potravinových doplnkov je nevyhnutne, potrebné zvýšiť cenu stravnej jednotky a to z pôvodnej sumy 1,50 Eur za stravu na sumu 2,00 Eur/ 1 pracovný deň . V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Preto túto zmenu je nutné aplikovať zmenou do nového VZN /2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Podľa § 32b zákona č 448/2008 v detských jasliach sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. Avšak príspevok na starostlivosť o dieťa z UPSVaR vo výške 280eur/dieťa/mesiac sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa.
Podľa platného VZN rodič aj v čase letnej a zimnej odstávky zariadenia z dôvodu čerpania dovolenky musí platiť paušálne aj za toto obdobie.
Na základe faktov vyššie navrhujeme zmenu úhrady za sociálnu službu/ mesiac v časti navýšenia stravy /mesiac. V čase letnej a zimnej odstávky (cca 5 týždňov) rodič by neplatil úhradu za stravu. Ekonomika 2018 / mesiac - Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby sú 351 eur/ dieťa/mesiac. - Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu sú 262 eur/dieťa/mesiac. Náklady z rozpočtu obce : 89 eur/ dieťa/ mesiac.
Súčasná úhrada podľa platného VZN č 21/2017 výška úhrady za sociálnu službu a za stravovanie je 280 eur/ dieťa/ mesiac ( 20 pracovných dní ).

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 3
Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava- Ružinov – rozšírenie

Materiál predložila Mgr. Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí
Odbor sociálnych vecí sa opakovane stretáva s požiadavkami občanov ŤZP týkajúcimi sa príspevku na dopravu. Ide o občanov, ktorí sú trvale odkázaní na prepravnú službu a sú poberateľmi príspevku na prepravu z ÚPSVaR. Ide o príspevok na dopravu špeciálne upraveným motorovým vozidlom s plošinou
pre vozičkárov do hmotnosti 300 kg /aj s vozíkom), s ukotvením vozíka vo vozidle a pripútaním vozičkára bezpečnostným pásom.
Podľa údajov ÚPSVaR z februára 2019 celkový počet evidovaných občanov ŤZP poberateľov peňažného príspevku na prepravu z ÚPSVaR, s trvalým pobytom v Ružinove je 195. Poskytovať príspevok na dopravu neukladá mestskej časti žiadny právny predpis. Je prejavom záujmu a vôle mestskej časti pomôcť občanom ŤZP. Vzhľadom na fakt, že nie je možné vopred presne vyčísliť počet obyvateľov, ktorí túto službu budú využívať, ustanovuje sa možnosť vyplácať príspevok iba do výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov v danom kalendárnom roku.
Odbor sociálnych vecí navrhuje výšku príspevku pre občana ŤZP, poberateľa peňažného príspevku na prepravu z ÚPSVaR, s trvalým pobytom v Ružinove vo výške 5,00 Eur/jazda. Z dôvodu rôznych životných zmien a v snahe rozširovať sociálnu politiku mestskej časti navrhuje schváliť ustanovenie o platnosti oprávnenia na príspevok na obdobie do vyčerpania finančných prostriedkov. Schválené finančné prostriedky na tejto rozpočtovej položke na rok 2019 sú 4.000,- Eur. S ohľadom na vek a zdravotný stav poberateľov príspevku na dopravu, určuje sa povinnosť predkladať potrebné doklady iba jedenkrát za štvrťrok. Vyšší interval tejto povinnosti sa neodporúča kvôli prehľadu v čerpaní rozpočtovaných prostriedkov určených na príspevok na dopravu.


Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č..../2019 z ............ 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov

Materiál predložila Ing. Danica Čupková, Referát prevádzky škôl a školských zariadení

Odbor školstva, kultúry a športu navrhuje nahradiť doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách a platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 24/2012, ktorým sa mení a dopĺňa platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 21/2012 novým.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov reflektuje predovšetkým legislatívne zmeny, ktoré dávajú zriaďovateľovi väčšiu voľnosť pri stanovovaní uvedených príspevkov. Návrh sleduje cieľ zvýšenia zdrojov škôl a školských jedální predovšetkým pre potreby obnovy ich zastaraného a opotrebovaného materiálnotechnického vybavenia a udržania kvality poskytovanej stravy prostredníctvom úpravy výšky príspevkov rodičov.
Podľa aktuálnej zákonnej úpravy výšku príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, stravníka školskej jedálne a na režijné náklady školskej jedálne pri materských a základných školách určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V súvislosti so schválenou zmenou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa v materských školách od 1. januára 2019 znížili poplatky za stravu detí, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla vo výške 1,20 € za deň, na ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovnovzdelávacom procese a odobralo stravu. Od 1. septembra 2019 bude táto dotácia poskytovaná aj žiakom, ktorí navštevujú základnú školu, pričom sa počas dňa zúčastnili vyučovania a odobrali obed.
Školské jedálne pri základných školách a školské jedálne pri materských školách budú od 1. septembra 2019 poskytovať stravovanie stravníkom na základe zápisného lístka, ktorého vzor je uvedený zvlášť pre materské školy a zvlášť pre základné školy.
Zákonní zástupcovia svojím podpisom odsúhlasia organizáciu režimu a podmienky stravovania v danom stravovacom zariadení. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2019 schválilo a vydalo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín navrhujeme, aby bola od 1. septembra 2019 stanovená nová výška poplatku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 3. finančnom pásme. Na základe informácií vedúcich školských jedální súčasný finančný limit na nákup potravín je nepostačujúci a najmä školským jedálňam pri materských školách nedovoľuje plniť všetky odporúčané kritériá zdravej výživy. Rovnako navrhujeme 3. finančné pásmo aj pre diétne stravovanie z dôvodu vysokých cien špeciálnych potravín potrebných na prípravu diétneho stravovania ako aj pre stravovanie športovcov. Porovnanie platných finančných pásiem a finančných pásiem platných od 1. septembra 2019. 
Rozdiel medzi výškou príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov pre deti materských škôl, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou a žiakov základných škôl podľa finančných pásiem a dotáciou 1,20 € za deň uhrádza mestská časť Bratislava – Ružinov ako zriaďovateľ škôl. Pre mestskú časť to bude v číselnom vyjadrení znamenať vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na obdobie roku 2019 v celkovej sume cca 60 000 € a na rok 2020 to bude predstavovať sumu cca 100 000 €. Z dôvodu nárastu nákladov súvisiacich s prípravou a výdajom stravy a prevádzkou školskej kuchyne je potrebné upraviť aj výšku príspevkov na čiastočnú úhradu režijných 5 nákladov na paušálnu sumu 13 €/mesiac pre všetky vekové kategórie stravníkov. V prípade, že rodič dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy neuhradí dlžnú čiastku za neodhlásenú stravu alebo za neodobratú stravu žiakom v dňoch, keď sa zúčastnil vyučovania, sa výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov zvýši na 20 €/mesiac od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol tento dlh.

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 5
Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava -Ružinov za rok 2018

Materiál predložila Ing. Alena Lehotayová, vedúca Odboru ekonomického

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Ružinov 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 predkladáme Odbor ekonomický Záverečný účet - výročnú správu o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2018. Tento materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a mestskou časťou založených obchodných spoločností. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a odborov miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení. 
Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 572/XXXIV/2018 dňa 13. 2. 2018. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol predložený návrh na 1. zmenu rozpočtu dňa 26.6.2018, ktorý bol odsúhlasený miestnym zastupiteľstvom uznesením                              č. 626/XXXVIII/2018. Miestne zastupiteľstvo dňa 14. 8. 2018 prijalo uznesenie č. 653/XL/2018 zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu a následne zapojenie do kapitálových výdavkov vo výške 25 tis. €. 
Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením                   č. 572/XXXIV/2018 dňa 13. 2. 2018 . V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol modifikovaný nasledovne: 
- 1. zmenou rozpočtu z 26.6.2018 uznesením č. č. 626/XXXVIII/2018 
- dňa 14. 8. 2018 prijalo uznesenie č. 653/XL/2018 zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu a následne zapojenie do kapitálových výdavkov vo výške 25 tis. € 
- 2. zmenou rozpočtu uznesením č. 683/XLII/2018 zo dňa 16.10.2018. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 odráža hlavne niekoľko kľúčových trendov v oblasti príjmov a výdavkov. Dosiahnutý rozpočtový prebytok pred úpravou vo výške 3 100 519,73 € je výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov.  

Celkové príjmy mestskej časti boli prekročené oproti plánovanému rozpočtu o 0,8 %, t. j. o 325,8 tis. €. 
Najvýznamnejšie vplyvy na tento stav - príjmy: 
1) bežné príjmy nárast o 4,9 % - z dôvodu vyššieho príjmu z daňových príjmov o 9,5 % 
2) kapitálové príjmy skutočnosť je naplnená len do výšky 26,1 % - nižšie plnenie oproti plánovanému predaju majetku ako MČ tak aj Magistrátu SR Bratislava 
3) finančné operácie zapojené do rozpočtu MČ na 76,2 % 
Celkové výdavky mestskej časti vykázali nižšie plnenie – len na 92,3% (v reálnom vyjadrení je to úspora 3 030 tis. € oproti plánovaným výdavkom).

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 6
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Ružinov na rok 2019

Materiál predložila Ing. Alena Lehotayová, vedúca Odboru ekonomického
Rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2019 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 15/II/2019 dňa 19. 2. 2019. Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia si vyžaduje úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na 1. zmenu rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2019.
Predkladaný návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2019 je vypracovaný podľa očakávania rozpočtových príjmov a výdavkov – stav k 20. 5. 2019. Rozpočet plne rešpektuje platnú legislatívu upravujúcu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a celková bilancia jeho príjmov a výdavkov zostáva vyrovnaná.
Kľúčové faktory odrážajúce sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu:
vo výdavkovej časti sú predovšetkým
v bežných výdavkoch
- úprava platov zamestnancov
- potreba nevyhnutnej údržby administratívnej budovy a doplnenie materiálového vybavenia
- stravovanie zamestnancov
- odchodné , odstupné
- zúčtovanie dotácie z MPSVaR za neobsadené miesta za rok 2018
- úprava položky na voľby podľa skutočnosti, je aj v príjmovej časti
- dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor, je aj na strane príjmu
- preklasifikácia územných plánov zón a projektovej dokumentácie na investičné zámery na kapitálové výdavky
- preklasifikovanie časti bežného rozpočtu RŠK na kapitálový
- úprava v časti vzdelávanie na základe skutočnosti a podkladov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
- preklasifikovanie časti bežného rozpočtu na prevádzku na kapitálový na zmenu dispozičných zmien v interiéri v časti detských jaslí na Palkovičovej na základe novely zákona o sociálnych službách
- zníženie v položke príspevky neštátnym subjektom v sociálnom zabezpečení na základe skutočnosti
v kapitálových výdavkoch
rekonštrukcia
- Požiarnej zbrojnice v Prievoze
- 1. kontaktu miestneho úradu
- terasy pred budovou miestneho úradu
- nákup osobných áut a auta na zimnú údržbu
- nákup software
- dotácia na wifi z Európskej komisie, je aj v príjmovej časti
- preklasifikácia z bežných výdavkov na kapitálové v rovnakej výške -
- kapitálový transfer pre RŠK
- územné plány zón a PPD na budúce investície
- v kapitole Vzdelávanie - DJ na Palkovičovej ulici
v príjmovej časti sú predovšetkým
- vyúčtovanie sociálnej dotácie z MPSVaR SR za rok 2018
- navýšenie príjmu z komunálneho odpadu na základe skutočnosti
- úprava v decentralizačnej dotácie pre školy na základe prepočtu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a podľa skutočnosti z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

- zapojenie zostatku z preneseného výkonu štátnej správy z roku 2018 na prevádzku škôl
- zapojenie finančných prostriedkov z fondov mestskej časti.
Schválený rozpočet na rok 2019 v celkovej výške 44 492 580 € sa v príjmovej
aj vo výdavkovej časti navrhovanou zmenou upravuje na 47 067 259 €, pričom bilančná rovnováha príjmov a výdavkov zostáva zachovaná.
Úprava v bežných príjmoch sa týka položiek:
-schválený rozpočet na prenesený výkon bol vypočítaný podľa skutočnej potreby jednotlivých škôl a úprava rozpočtu z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zohľadňuje štátom stanovené normatívne príspevky podľa počtu žiakov k 15.9.2018 a úprava zohľadňuje aj prepočet dotácie na stravovanie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pokles o 108,9 tis. €
-navýšenie v rozpočtovej položke za komunálny odpad je na základe skutočnosti k 31.12. 2018 o 40ttis. €
-vrátenie dotácie za rok 2018 pre sociálne zariadenia Domov dôchodcov a Ružinovský domov seniorov za neobsadené miesta 8,6 tis. €
-dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor 5 tis. €
-dotácia na wifi z Európskej komisie 15 tis. €
-dotácia na prezidentské voľby a voľby do EP 25 tis. €
-zapojenie zostatku z preneseného výkonu štátnej správy z roku 2018 na prevádzku škôl 64 tis. €

Zmena rozpočtu výdavkov mestskej časti oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 je navrhovaná nasledovne:       zvýšenie bežných výdavkov o 558 203 €
Úprava v bežných výdavkov sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:
Všeobecné verejné služby
- úprava hrubých miezd zamestnancov z dôvodu navýšenia počtu odborných zamestnancov o 680 tis. €
- navýšenie v tovaroch a službách miestneho úradu o 58,3 tis. € z dôvodu navýšenia počtu          odborných zamestnancov - úprava a vybavenie kancelárskych priestorov, materiálno-technické zabezpečenie 27,4 tis. €
- zvýšenej údržby budovy miestneho úradu a budov na Banšelovej a Haburskej z dôvodu vysokej opotrebovanosti v celkovej sume 8 tis. €
- revíziu a údržbu hasičských prístrojov, zariadení, klimatizačných jednotiek, spojovaco-signalizačných zariadení, havarijného poistenia v sume 13,9 tis.
- prístupové elektronické práva (napr. isamospráva, ASPI (systém právnych noriem) 1,9 tis. €
- navýšenie jednotkovej ceny odpadov 1 tis. €
- zabezpečenie obedov na voľbách pre zapisovateľov aj členov komisií 3,2 tis. €
- odchodné, odstupné, nemocenské 9,8 tis. €
- čiastočná rezerva na prebiehajúce súdne spory,týkajúce sa pozemkov pod základnými                  školami 21,5 tis. €
- zrušenie operatívneho leasingu na autá 37 tis. €
- vrátenie dotácie z MPSVaR SR za rok 2018 pre sociálne zariadenia v sume 8,6 tis. €
- Požiarna ochrana a bezpečnosť - celkové navýšenie o 9 tis. € o navýšenie v energiách a dopravnom 4 tis. € o zapojenie dotácie z Dobrovoľníckeho požiarneho zboru v sume 5 tis. €
Ekonomická oblasť - celkový pokles o 325 tis. €
- úprava rozpočtu v položkách osobných nákladov stavebný úrad z dôvodu prijatia nových zamestnancov 74,9 tis. €
- pasport dopravné značenie 90 tis. € 
- preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky - PPD na investície a územné plány zón vo výške      490 tis. €
Kultúrne a športové služby – pokles o 50 tis. €
- preklasifikovanie časti bežného rozpočtu pre Ružinovský športový klub v sume 50 tis. € na kapitálový rozpočet
Vzdelávanie – celkový nárast o 193 tis. €
- predškolská výchova pokles o 77,3 tis. €,
z toho:
- preklasifikácia bežného rozpočtu na kapitálový v sume 114,5 tis. €
- zvýšenie rozpočtu z preplatkov energie o 37,2 tis. €
- základné vzdelanie - nárast 648,7 o tis. € - úprava decentralizačnej dotácie podľa prepočtu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vrátane predpokladu na dohodovacie konanie
- školské kluby detí - nárast o 32 tis. € na základe úpravy hrubých miezd zamestnancov ŠKD podľa  skutočnosti
- školské stravovanie - pokles o 410,4 tis. € - pokles z dôvodu prepočtu dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (úprava aj na strane príjmu)
Sociálne zabezpečenie – celkový pokles o 40,5 tis. €
- pokles v položke príspevky neštátnym subjektom v sociálnom zabezpečení na základe skutočnosti ukončenia zmluvného vzťahu s organizáciami neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby

zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 016 476 €,
Výdavky verejnej správy - celkový nárast 1 155 tis. €
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 600 tis. €
- nákup osobných áut 80 tis. €
- nákup strojového parku na zimnú údržbu 50 tis. €
- rekonštrukcia 1. kontaktu so zasadačkami na prízemí 200 tis. €
- rekonštrukcia terás pred budovou miestneho úrad 200 tis. €
- dotácia z Európskej komisie na wifi v sume 15 tis. €
- preklasifikácia z bežných výdavkov na nákup licencií v sume 10 tis. €
Ekonomická oblasť - celkový nárast 490 tis. €
- preklasifikácia z bežných výdavkov na kapitálové výdavky PPD na investície a územné plány zón
Bývanie a občianska vybavenosť - celkový nárast o 30 tis. €
- z dôvodu potreby úpravy bytu na Palkovičovej ulici
- Rekreácia, kultúra a náboženstvo - celkové navýšenie o 206 tis. €
Ružinovský športový klub
- preklasifikácia z bežných výdavkov na kapitálové v celkovej sume 50 tis. €
- montáž rekonštrukcie kondenzačnej strany chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu, Bratislava 156 tis. €
Vzdelávanie - navýšenie o 135,5 tis. €
- preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky na rekonštrukciu interiéru DJ Palkovičova 114,5 tis. €
- navýšenie na dokončenie športového areálu ZŠ Ostredková 21 tis. €

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 7
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č..../2019 zo dňa 25.6.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č.10/2012 zo dňa 14. februára 2012 a č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov

Materiál predložila Ing. Alena Lehotayová, vedúca Odboru ekonomického
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov         č. 10/2012 zo 14. februára 2012 a č.26/2018 zo dňa 26.júna 2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov bol spracovaný so zámerom zriadiť účelové peňažné fondy mestskej časti Bratislava – Ružinov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 
1/ fond výsadby a starostlivosti o zeleň
2/ fond obnovy a výstavby chodníkov, komunikácií a cyklotrás a upraviť pravidlá jeho tvorby a používania finančných prostriedkov.
Mestská časť BA - Ružinov v snahe skvalitniť starostlivosť o verejnú zeleň a potreby obnovy drevín a rekonštrukciu komunikácií, chodníkov a cyklotrás navrhuje vytvoriť samostatne cielene zamerané fondy, a to najmä z dôvodu jednoznačného určenia finančných tokov. Cieľom je stransparentniť a zjednodušiť zabezpečovanie a vyčlenenie finančných prostriedkov na uvedený účel. Vytvorenie fondov je prínosom pre mestskú časť aj v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a ich napojenia na rozpočet MČ.

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č ..... ........../2019 zo  dňa ............2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov.  


Cieľom tejto zmeny v platnom VZN je prispôsobiť právnu normu vyplývajúcu z novelizácie Zákona č.135/1961, §9 odsek 2 Zb. Zákona o pozemných komunikáciách, týkajúci sa závad v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov, ktorých odstraňovanie sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo


K bodu č. 9
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov  za rok 2018

Materiál predložila Gabriela Kostková, dočasne poverená vedením RDS.
Ružinovský domov seniorov je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojený na rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov formou príspevku. Štatutárnym zástupcom je jeho riaditeľ. Je zariadením pre seniorov, poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, účinného od 1.1. 2009. Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

RDS prevádzkuje denné centrá zriadené mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Ide o denné centrá na Páričkovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., „POŠEŇ“, ktoré sa nachádza v priestoroch Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej ul. a denné centrum na Zimnej ul. č.1.
Činnosť denných centier je zameraná predovšetkým na záujmovú činnosť a na príjemné strávenie voľného času občanov dôchodkového veku. Podľa potreby členov denných centier je v nich poskytované sociálne poradenstvo.
Ubytovanie:
RDS sídli v dvoch budovách na Sklenárovej ul. č. 14 a Pivonkovej ul. č. 2. Dvestopäťdesiat klientov na Sklenárovej ul. č. 14 býva v samostatných garsónkach a dvojgarsónkach. Lôžková časť zariadenia na Pivonkovej ul. č. 2 má kapacitu 38 lôžok.  
Stravovanie:
Obyvateľom na Sklenárovej ul. a lôžkovej časti je poskytované stravovanie v zmysle VZN č.38/2014 a č. 12/2016, zároveň je im daná možnosť pripravovať stravu v bytových jednotkách alebo zakúpiť si obedy v tunajšej stravovacej prevádzke (stupeň odkázanosti II. prípadne III.).
Stravovacia prevádzka zabezpečuje tiež stravovanie pre dôchodcov - občanov Ružinova a rozváža obedy do výdajní stravy v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. a v Dennom centre Na úvrati. Ponúka tiež možnosť konzumácie obedov v jedálni RDS, a to aj cez voľné dni.  
Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť:
V RDS sú umiestňovaní seniori, ktorí vzhľadom na trvalé zmeny v zdravotnom stave potrebujú komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. O obyvateľov RDS sa stará kvalifikovaný zdravotný personál, zmluvne je zabezpečená základná zdravotná starostlivosť, a to v budove na Sklenárovej ul. č. 14,  ako aj na Pivonkovej ul. č. 2.
V RDS Sklenárova sa nachádza 233 klientov, z toho 223 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 6 sestier, 1 zdravotný asistent a 16 opatrovateliek s príslušným vzdelaním, 2 fyzioterapeuti, 2 iní zdravotní pracovníci, úseková sestra, ktorých riadi vedúca sestra zariadenia. Poskytujú im komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu individuálne, podľa potrieb a stupňa odkázanosti. Zdravotný personál pomáha každodennou starostlivosťou tým obyvateľom, ktorí sú na to odkázaní. 
Od mája 2014 sa klientom poskytuje ošetrovateľská starostlivosť aj v noci.
V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom (38) ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 22 zamestnancov, a to: úseková sestra, 5 sestier, 12 opatrovateliek, 1 fyzioterapeut a 3 upratovačky. 
V rámci zdravotnej starostlivosti dochádza na Sklenárovu všeobecný lekár, geriater - internista, podľa potreby psychiater. K ostatným odborným lekárom sú podľa stupňov odkázanosti obyvatelia sprevádzaní opatrovateľmi. 
Vďaka kvalitne vykonávanej odbornej práci fyzioterapeutov je od školského roka 2018/2019 Ružinovský domov seniorov, pracovisko Sklenárova 14 ako aj pracovisko Pivoňkova 2 výukovým pracoviskom pre študentov Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava v odbore diplomovaný fyzioterapeut.




V októbri 2018 bola v Ružinovskom domove seniorov vykonaná supervízia aplikácie metód Bazálnej stimulácie. Na základe splnených kritérií a podmienok stanovených pre certifikáciu nám bol udelený certifikát "Pracovisko pracujúce s konceptom bazálnej stimulácie" na Sklenárovej ako aj na Pivoňkovej 2 
V Koncepte bazálnej stimulácie v I. a II. stupni, bolo vyškolených 70 % odborných pracovníkov, ktorí pristupujú ku klientom s využívaním prvkov Bazálnej stimulácie.
Hospodárenie:
V roku 2018 RDS hospodáril podľa schváleného rozpočtu. RDS mal na rok 2018 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 855 000 €, plnenie za rok 2018 bolo vo výške 855 999,25 €, čo predstavuje 100,1 %. RDS mal na rok 2018 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 999 310 €, skutočnosť k 31.12.2018 bola  999 310 €, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 135 000 €, čerpanie k 31.12.2018 bolo 134 869,74  €, čo je 99,9 %. Okrem príspevku z mestskej časti ml RDS na rok 2018 schválenú dotáciu z MPSVaR vo výške 1 019 988 €, čerpanie podľa zmluvy k 31.12.2018 bolo 995 244,58 €.

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
 

K bodu č. 10
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018

Materiál predložila PhDr. Eva Samolejová,MPH, riaditeľka Domova dôchodcov
Domov dôchodcov,  Pažítková 2,  Bratislava, je právnickou osobou zriadenou mestskou časťou Bratislava – Ružinov na poskytovanie sociálnych služieb. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojený na rozpočet  MČ schválený  na rok 2018 uznesením č.5872/XXXIV/2018 so zahrnutím mimorozpočtových zdrojov.
V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie. 
V roku 2018 bol Domovu dôchodcov poskytnutý finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Dotácia je Domovom dôchodcov používaná na ekonomicky oprávnené náklady - mzdové náklady. Finančný príspevok bol Domovu dôchodcov poskytnutý vo výške 320,- Eur na 1 miesto v zariadení. Celková výška finančného príspevku  za rok 2018 bola 535.311,-  Eur. V prvom polroku 2018 bol Domovu dôchodcov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby poskytnutý finančný príspevok na financovanie Opatrovateľskej služby z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 8.619,- Eur mesačne. Celková výška príspevku bola 103.428,- Eur. Finančný príspevok je používaný na mzdové náklady - tarifné platy pre 17 opatrovateliek.  
Poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 35 ods. 1 a 2 a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností pre ubytovaných klientov - obyvateľov DD v zmysle § 17 ods. 1,2,3 a § 18 ods. 1 - 6 zákona       č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenie MČ Bratislava - Ružinov 12/2016 z 31. 03. 2016 vykonávalo  a zabezpečovalo 57 zamestnancov DD.
Domov dôchodcov zabezpečuje stravovanie vo vlastnej kuchyni. Spracovávaná a podávaná strava zodpovedá zásadám zdravej výživy, má požadovanú biologickú, nutričnú, objemovú a energetickú hodnotu, zodpovedajúcu veku a zdravotnému stravu stravníkov. Pri vypracovávaní jedálnych lístkov a výdajok stravy  postupuje DD v zmysle  platného diétneho režimu zdravotnej správy pri dodržaní určených stravných jednotiek, pričom za stravnú jednotku sa považujú len náklady na suroviny. 
DD poskytuje bývanie s trvalým bydliskom v 1,2,3 posteľových obytných miestnostiach, alebo v ich častiach s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
Dňom   01.01.2004   opatrovateľskú  službu  v  zmysle § 41 a § 42  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov pre občanov MČ Bratislava - Ružinov v plnom rozsahu a obsahu vykonáva na základe poverenia starostu Domov dôchodcov. Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine a dodatkom č. 1 k štatútu DD sa preniesla na riaditeľa DD právomoc rozhodovať o poskytovaní a odňatí opatrovateľskej  služby. 
Platby od obyvateľov MČ Ružinov sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. 12/2016 z 31.03.2016.
DD zabezpečuje v plnom rozsahu:
Od 01.01.2004 poskytovanie opatrovateľskej  služby na území MČ Bratislava - Ružinov v zmysle § 41 a § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie. V roku 2015 sa zamestnanci, ktorí pracujú v priamej starostlivosti zúčastnili trojdňového certifikovaného vzdelávania v základnom kurze Bazálnej stimulácie. Následne po ukončení certifikovaného vzdelávania začalo zariadenie aplikovať získané poznatky do starostlivosti o vybraných klientov. Po zavedení do starostlivosti v rokoch 2015 - 2016 zariadenie požiadalo o vykonanie supervízie s cieľom získať certifikáciu ako pracovisko Bazálnej stimulácie. Od začiatku roka 2017 sa začalo zariadenie intenzívne pripravovať na supervíziu, čo vyžadovalo nahratie inštruktážnych videí a prípravu podkladov pre supervíziu. Supervízia sa konala 24.3.2017, kde pri návšteve supervízorky PhDr. Karolíny Friedlovej z Institutu Bazální stimulace zamestnanci aplikovali získané poznatky, následne bola skontrolovaná dokumentácia a inštruktážne videá. Domov dôchodcov úspešne zvládol supervíziu a od jej ukončenia sa stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie. Vzdelávanie zamestnancov v priamej starostlivosti pokračuje a Domov dôchodcov zabezpečil vzdelávanie v prehlbujúcich kurzoch v prvom polroku 2017. V druhom polroku boli doškolení noví zamestnanci v základnom kurze.
V roku 2018 bol kladený dôraz na dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny. Prihliadalo sa  na využívanie jestvujúcich zdrojov. Výdavkové časti rozpočtu boli zabezpečované hospodárne pri zabezpečení všestranných potrieb, starostlivosti a pomoci o obyvateľov, ako aj zamestnancov DD.
 Cieľom všetkých zamestnancov  DD bolo a je aj naďalej umožniť prijímateľovi sociálnej služby bez výraznejšieho dopadu na doterajší spôsob života vhodne voliť nástroje a formy sociálnej pomoci, bez porušenia ľudských práv a slobôd s vysokou mierou tolerantnosti a s veľkou dávkou trpezlivosti. Sme presvedčení a veríme, že tak ako doteraz nájdu vždy pochopenie a pomoc u svojho zriaďovateľa MČ Bratislava - Ružinov.

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

K bodu č. 11
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava

Materiál predložila Katarína Malovcová, riaditeľka MŠ Stálicová 2
Riaditeľke  Materskej školy, Stálicová 2, bola listom zo dňa  01.03.2019 doručená žiadosť zriaďovateľky  Súkromnej materskej školy Veselý úľ Mgr. Miroslavy Robinson (Zubovej), o predĺženie nájomnej zmluvy. 
Súkromná materská škola je zaradená do siete škôl Ministerstva školstva od 01.09.2008.
Ide o zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú predškolskú starostlivosť deťom predškolského veku.  
V materskej škole je poskytovaná starostlivosť pre cca 18 detí v heterogénnej vekovej skupine od 2,5 do 6 rokov (deti predškolského veku). Táto SMŠ umožňuje stráviť čas v prostredí blízkom štátnej materskej školy v prípade, že žiadosť rodičov o zaradenie do štátnej MŠ nemohlo byť vyhovené pre nedostatok miesta. V tomto prípade prichádza do štátnej MŠ dieťa, ktoré už má zvládnuté bežné denné zručnosti a prešlo obdobím adaptácie. 
SMŠ funguje ako plne organizovaná materská škola, zaradená v sieti ministerstva školstva. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť inkluzívne zariadenie pre deti intaktné ako aj so zdravotným znevýhodnením :                                                                                                                                           
	so zmyslovým postihnutím - sluchovo alebo  zrakovo, 

s telesným alebo  mentálnym postihnutím napr. spina bifida, 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
s poruchou pozornosti a aktivity, 
autisitického spektra, 
s Downovým syndrómom a pod.  

Pre všetky deti je zabezpečená vysoko odborná starostlivosť učiteľkami s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v oblasti špeciálnej a liečebnej pedagogicky. Učiteľky si vzdelanie neustále rozširujú o najnovšie poznatky v oblasti starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením, ale samozrejme aj o rozvoj maximálneho potenciálu intaktných detí. Rodičia oboch skupín túto formu oceňujú a vyhľadávajú aj nad rámec možnej kapacity. Deti so zdravotným znevýhodnením získavajú vysoko podnetné, stimulačné prostredie na dosiahnutie ich najvyššieho možného potenciálu. Intaktné deti vyrastajú v akceptujúcom prostredí, učia sa tolerancii k inakosti a tiež možnosti prístupu k inak obdarovaným deťom. Rodičia oboch skupín majú veľmi prirodzenú skúsenosť a získavajú informácie o životnom štýle rodín z inej sociálnej komunity. 

Bežnou praxou je prepojenie SMŠ s poskytovanou odbornou činnosťou Súkromného centra ŠPP, ktoré sídli vo vedľajšom pavilóne a tak fyzický prechod medzi jednotlivými inštitúciami je nelimitovaný a zohľadňuje skutočné potreby jednotlivých detí či už zo štátnej alebo súkromnej materskej školy. 
Medzi tieto činnosti patrí hlavne diagnostika, individuálna logopedická intervencia (vykonávaná priamo počas pobytu detí v štátnej MŠ), pomoc pri integrácii, sociálnej poradenskej činnosti,  vypracovania odporúčaní, metodickej pomoci pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, až po  priamu prácu v škole či rodine. 
Vyššie uvedené dôvody poukazujú na to, že v mestskej časti Ružinov sa podobné zariadenie tohto typu nenachádza, tieto zariadenia nie sú bežnou súčasťou vzdelávacieho systému a preto by mestská časť mala oceniť prítomnosť tejto inštitúcie vo svojej lokalite podporným stanoviskom a predĺžením nájomnej zmluvy. Na základe vyššie uvedeného odporúča riaditeľka MŠ vyhovieť žiadosti Mgr. Robinson  /Zubovej/. Tiež odporúča, aby k predmetnému návrhu zmluvy o predĺženie nájmu v priestoroch Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava  bolo pristúpené z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o  širokospektrálnu starostlivosť o deti s rôznymi poruchami a rôznym druhom postihnutia, ktoré sú na takúto pomoc odkázané.
PaedDr. Barancová členov komisie informovala o záveroch školskej komisie, aby bol návrh zmluvy prepravcovaný. Z uvedeného dôvodu sa predkladateľka materiálu - riaditeľka MŠ Stálicová 2 Katarína Malovcová rozhodla návrh zmluvy stiahnuť z rokovaní na ostatných komisiách.
Po zmene rozhodnutia predkladateľky PaedDr. Barancová navrhla zmluvu predĺžiť na dva roky s tým, že MČ by mala vo svojich priestoroch uvažovať o zriadení tried pre predprimárne vzdelávanie aj pre deti so zdravotným znevýhodnením, teda v priestoroch štátnej materskej školy by mali byť deti inkluzívne vzdelávané v štátnom type školy.

Komisia nebola uznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu o bode programu nehlasovala. 



Predseda komisie: Mgr. Eva Bacigalová, v.r.
Zapísala: Monika Repášová 

