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Miestny rada MČ Bratislava-Ružinov

Z á p i s n i c a
						
z  4. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti
Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa 
3. septembra 2019


Zasadnutie viedol :		Ing. Martin Chren - starosta

Overovatelia :	PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý

Ospravedlnená:	Ing. Katarína Šimončičová

Neskôr prišli:	Mgr. Peter Herceg,  Mgr. Jozef Matúšek



Schválený program
Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
- uznesenie č. 41/2019
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
- uznesenie č. 42/2019
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
- uznesenie č. 43/2019
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
-uznesenie č. 44/219
Rozbor činnosti a  hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od        01.01.2019 do 30.06.2019
- uznesenie č. 45/219
Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018
- uznesenie č. 46/219
Výročná správa o hospodárení spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
- uznesenie č. 47/2019
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
- uznesenie č. 48/2019
Návrh na prípravu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
– uznesenie č. 49/2019
Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
- uznesenie č. 50/2019
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
- uznesenie č. 51/2019
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 8 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj ako „zmluva“)
- uznesenie č. 52/2019
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov
- uznesenie č. 53/2019
Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
- uznesenie č. 54/2019
Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby
- uznesenie č. 55/2019
Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
– uznesenie č. 56/2019
Návrh  pozvánky  na  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční  17.09.2019
- uznesenie č. 57/2019
Rôzne


Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie 4. zasadnutia MR, ospravedlnil Ing. Šimončičovú  
      	z rokovania MR a oznámil, že Mgr. Herceg a Mgr. Matúšek prídu neskôr
			    úvodná prezentácia: 5
skonštatoval, že MR je uznášaniaschopná
Ing. Chren		-    za overovateľov záznamu navrhol: PaedDr. Barancovú a 
     Ing. Patoprstého 
	bez pripomienok

hlasovanie č. 1
za: 5, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 41/2019
Ing. Chren		-     oboznámil prítomných s návrhom programu podľa pozvánky
hlasovanie č. 2
za: 5, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 41/2019


Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 2 a udelil slovo PhDr. Samolejovej
PhDr. Samolejová	-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
JUDr. Méheš		-    odporučil schváliť materiál tak, ako bol predložený
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 3
za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 42/2019

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 3 a udelil slovo p. Kostkovej
p. Kostková		-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
JUDr. Méheš		-    odporučil schváliť materiál tak, ako bol predložený
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 4
za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 43/2019

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 4 a udelil slovo PhDr. Horákovej
PhDr. Horáková	-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
JUDr. Méheš		-    odporučil schváliť materiál tak, ako bol predložený
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 5
za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 44/2019

Rozbor činnosti a  hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od        01.01.2019 do 30.06.2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 5 a udelil slovo Ing. Lenárovi
Ing. Lenár		-    uviedol materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
Mgr. Balžanka	-    technická pripomienka k materiálu
JUDr. Méheš		-    odporučil schváliť materiál tak, ako bol predložený
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
   -   predniesol návrh uznesenia
   -   bez pripomienok
hlasovanie č. 6
za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 45/2019

Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 6 a udelil slovo JUDr. Méhešovi
JUDr. Méheš		-    uviedol materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
PaedDr. Barancová	-    oboznámila prítomných s novou programovou štruktúrou
Mgr. Herceg	-    zaujímal sa, aké sú plány s obsadením funkcie riaditeľa TVR      
                                        a šéfredaktora ECHA
JUDr. Méheš	-   vyjadril sa k uvedenej otázke 
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
   -   predniesol návrh uznesenia
   -   bez pripomienok
hlasovanie č. 7
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 46/2019

Výročná správa o hospodárení spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 7 a udelil slovo p. Markovej
p. Marková		-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
Ing. Patoprstý	-    doplnil stanovisko k strate a uviedol, že aj v roku 2019 bude RPV – 
                                         PS  v strate
Ing. Furin	-    komentoval rozsah predloženého rozboru, chýba analýza,  
                                         spracované povrchne, 
Ing. Chren	-    uviedol, že sa robí podrobná analýza RPV-PS
Ing. Patoprstý	-    ozrejmil spoluprácu RPV-PS s dodávateľmi prác
Mgr. Herceg	-     informoval, že na KÚPaŽP bola prebreatá téma RPV-PS, ktorej sa 
                                         zúčastnili aj zástupcovia RPV-PS a požiadal, aby tento materiál bol 
                                         predložený na rokovanie KÚPaŽP
	ďalej uviedol, že by mala prebehnúť analýza činnosti RPV-PS

Ing. Chren		-     potvrdil, že takáto analýza sa pripravuje
JUDr. Méheš		-     konštatoval, že stav RPV-PS nie je dobrý a predložená správa je 
                                          dostatočná
Ing. Patoprstý		-     oznámil, že mimoriadne zasadnutie predstavenstva RPV-PS bude 
      dňa 4.9.2019
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 8
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 47/2019

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 8 a udelil slovo Ing. Lehotayovej
Ing. Lehotayová	-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
	informoval, že niektoré plánované výdavky sa budú presúvať do budúceho roku (napr. Radnica Prievoz, DI Albrechtova, vnútroblok Palkovičova a iné)
	z envirofondu sme dostali 380 000,- € na rekonštrukciu Borodáčovej
	v súčasnosti je rozbehnutých viacero projektov

p. Pilková		-     zaujímala sa či bude rekonštruovaný DK Prievoz
Ing. Chren		-     DK Prievoz chceme zrekonštruovať, príp. nadstaviť
Mgr. Balžanka	-     informoval, že na prioritách poslanca Matúšeka sa pracuje
Mgr. Matúšek		-     oznámil, že komunikoval pracovníkmi odboru ŽP ohľadne DJ 
      Palkovičova
Ing. Gašaj		-     informoval o stave rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
JUDr. Méheš	-     uviedol, že v rámci prípravy boli oboznámení s projektovou 
                                         dokumentáciou, v ktorej sú technológie, ktoré sa už teraz 
                                         nevykonávajú
Diskusia: Ing. Chren, Ing. Patoprstý, Mgr. Balžanka, Mgr. Herceg
Mgr. Herceg	-    zaujímal sa, či sa dá zapojiť do rozpočtu poplatok za rozvoj
Ing. Lehotayová	-     fondy sa môžu zapojiť do rozpočtu do 31.8. bežného roku
Ing. Chren	-     doplnil informáciu
Mgr. Herceg	-     informoval sa, či sa stihnú opravy komunikácií a chodníkov
Ing. Chren	-     uviedol, že cesty a chodníky by sa mali stíhať a ďalšie aktivity by 
                                          mali byť realizované v roku 2020
Mgr. Balžanka	-    doplnil informáciu – vstup do budovy sa bude realizovať tento rok 
                                         a finančné prostriedky na klientske centrum sa tento rok 
                                         pravdepodobne nevyčerpajú
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 9
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 48/2019

Návrh na prípravu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 9 a udelil slovo Mgr. Vasilovej
Mgr. Vasilová		-    uviedla materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
			-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 10
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 49/2019

Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 10 a uviedol materiál a upozornil, že 
                                         potrebujeme asi 3 pavilóny škôl
	otvoril diskusiu

p. Pilková		-    požiadala v mene riaditeľky  ZŠ Vrútockú o financie pre potreby   
      zakrytia potrubia  v suteréne školy, kde sú umiestnené triedy
Mgr. Balžanka	-     odporučil, aby riaditeľ ZŠ podal žiadosť na miestny úrad
p. Pilková	-     zaujímala sa o možnosť zrealizovania plošiny na schody pre 
	       imobilného žiaka v ZŠ Vrútocká
Mgr. Balžanka	-     vyjadril sa k tejto požiadavke
Ing. Chren	-     požiadal Mgr. Vasilovú o prešetrenie tohto problému
PaedDr. Barancová	-     poďakovala za tento materiál
	zaujímala sa či učitelia dostali 13. plat a odporučila pre učiteľov stabilizovať aj 14. plat

Mgr. Vasilová		-    vyjadrila sa k tejto téme 
Ing. Chren		-    doplnil Mgr. Vasilovú
Mgr. Matúšek	     	-    víta tento materiál, dáva do pozornosti Jégého alej a detské jasličky, 
      kde by sa dala realizovať nadstavbu pre učiteľské byty,
	na Palkovičovej ul. je ideálny priestor na modulové zariadenie materskej školy

Ing. Gašaj		-    chcel upriamiť pozornosť na rozšírenie ZŠ Medzilaboreckej, kde 
                                         treba rozšíriť aj školskú jedáleň
Mgr. Herceg		-    pochválil, že vznikol tento materiál a požiadal aj o elektronickú 
     verziu
	ďalej predniesol svoje pripomienky ku kapacite a lokalite MŠ a ZŠ

navrhol aktualizovať a novelizovať jestvujúce VZN
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 11
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 50/2019

Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 11 a udelil slovo Mgr. Kalnovi
Mgr. Kalna		-    uviedol materiál
Ing. Chren		-    otvoril diskusiu
Mgr. Herceg		-    zaujímal sa či je zo strany rodičov spokojnosť s podávanou stravou
	prečo je materiál predkladaný ako osobitný zreteľ

prečo nechceme súťažiť nájomcu
Mgr. Kalna		-    rada školy a rodičov odporúča tohto prevádzkovateľa jedálne
	nájom by bol na 1 rok z dôvodu, že končia nájmy obdobných jedální budúci rok a chcú nastaviť rovnaké podmienky pre tieto jedálne
	majú 85 %-nú spokojnosť stravníkov-detí

Mgr. Balžanka	-    potvrdil stanovisko riaditeľa k nájmu jedálne
Mgr. Herceg		-    zaujímal sa, či nie je lepšie uzavrieť zmluvu od 1.9.
Mgr. Kalna		-    chcel prispôsobiť dĺžku nájmu k uvedeným jedálňam
Ing. Chren		-    uviedol, že v súčasnosti nestíhame vysúťažiť prevádzkovateľa ŠJ
Mgr. Balžanka	-    informoval, že nejde o bežný nájom ale o koncesiu
JUDr. Méheš		-    navrhol termín nájmu do 30.6.2020 a nájom minimálne za 1,- €
Ing. Chren		-    požiadal prednostu o preverenie spôsobu obstarávania
	ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 12
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 51/2019

Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 8 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj ako „zmluva“)
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 12 a uviedol materiál 
	otvoril diskusiu

Ing. Patoprstý		-    doplnil informáciu a uviedol, ktoré stroje a vozidlá boli zakúpené 
     a ako sme pripravení na zimnú údržbu
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 13
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 52/2019

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 13 a udelil slovo Mgr. Balžankovi
Mgr. Balžanka	-    uviedol materiál
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 14
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 53/2019

Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 14 a uviedol materiál
	otvoril diskusiu

			-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 15
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 54/2019

Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 15 a udelil slovo Mgr. Matúškovi
Mgr. Matúšek		-    uviedol materiál
Ing. Chren		-    vyjadril sa k materiálu
Mgr. Herceg		-    poďakoval Mgr. Matúškovi za predložený materiál
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 16
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 55/2019

Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 16 a uviedol materiál
Mgr. Herceg		-    doplnil informácie k materiálu
JUDr. Méheš	-    navrhol upraviť časť „B“ uznesenia, aby bolo v súlade s platnou 
                                         legisltívou 
Diskusia: JUDr. Méheš, Mgr. Bodnár, Ing. Chren, Mgr. Herceg, Ing. Furin
Ing. Chren		-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 17
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 56/2019

Návrh  pozvánky  na  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov, ktoré sa uskutoční  17.09.2019
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 17 a doplnil pozvánku o ďalšie body
	otvoril diskusiu

Mgr. Herceg	-    zaujímal sa o príprave doplnenia VZN o štatúte účelových 
     Fondov, kde mala byť navrhnutá rada fondu rozvoja  ... 
Ing. Chren		-    odpovedal
			-    ukončil diskusiu
	predniesol návrh uznesenia

bez pripomienok
hlasovanie č. 18
za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0
uznesenie č. 57/2019

Rôzne
Ing. Chren		-    otvoril rokovanie k bodu 18 
			-    ukončil diskusiu
  
Záver
Ing. Chren	-     	poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 4. zasadnutia  
		Miestnej rady MČ Bratislava-Ružinov     



Overovatelia:	
                             PaedDr. Mária Barancová, v.r.  		.................................................


                             Ing. Martin Patoprstý, v.r.	            .................................................







							Ing. Martin Chren, v.r.
							         starosta




Za oddelenie organizačné, správy registratúry
a komunikácie so samosprávou
Silvia Valčeková, v.r.

