Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku
a miestnych podnikov
Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej
dňa 20.3.2013
Prítomní

:

Neprítomný :

Ing. Ľuboš Flandera, predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda
Ing. Milan Borguľa, člen poslanec
Ing. Ján Hrčka, člen poslanec,
Ján Michalec, člen neposlanec
Anna Maláková, člen neposlanec
Ľubomír Bagin ospravedlnený
Ing.Miroslav Skovajsa, ospravedlnený

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.30 hod.
Rokovanie komisie bolo ukončené o 19.20 hod.

Program :
1.Schválenie programu komisie
2. Predstavenie miestneho podniku a stav k 1.1.2013
-

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam , Ing.Lezo Milan, riaditeľ

-

Miestny podnik verejnoprospešných služieb, In. Skovajsa Miroslav, riaditeľ

3. Hospodárenie v roku 2012
4. Plán na rok 2013
5. Stav a rozvoj majetku MČ Bratislava – Petržalka
6. Rôzne
7. Termín a obsah zasadnutia komisie na návšteve miestneho podniku
Priebeh zasadnutia komisie:
Na rokovanie boli pozvaní 2 riaditelia organizácií, Ing.Lezo a In g.Skovajsa, ktorý se
ospravedlnil a požiadal o nový termín prerokovania po veľkonočných sviatkoch.
Predseda komisie potvrdil termín ďaľšieho rokovania komisie dňa 10.4.2013 o 17.30. hod.,
ďalej:
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-

predseda komisie privítal riaditeľa organizácie Strediska služieb školám a školským
zariadeniam Ing.Milana Leza
pán riaditeľ oboznámil členov komisie o činnosti a hospodárení organizácie, ktorá
spravuje 19 Materských škôl a školských zariadení, jedální
vykonáva mzdovú agendu učiteľov,zamestnancov jedální
hospodári aj s príjmami,ktoré získava za prenájom nebytových priestorov
oboznámil komisiu aj s objemom finančných prostriedkov s ktorými hospodári. vo
výške 2 643 000,-€
na preávzdkové náklady pre SSŠ a ŠZ sú vo výške 7700,-€
za energie,vodné,stočné sú náklady v objeme 288 000,-€
počet zamestnancov mateřských škôl – 272 z toho je 207 učiteľov
počet zamestnancov ŠJ – 60
počet zamestnancov SSŠaŠZ - 19 na údržbe – 8 zamestnancov
počet detí v MŠ je stav : 2365 detí za r.2012
hospodárenie s majetkom . objekty, pozemky, byty
nájomn é za byty představuje čiastku 49 000,-ročne (pohľadávky se úspešne
vymáhajú)
v r.2013 boli krátené mzdy o 5 percent a na prevádzkové náklady o 10 percent

-

pán riaditeľ vyslovil nespokojnosť so zlou finančnou situáciou a potrebou navýšenia

-

rozpočtu
-

informoval ďalej o opravách striech, okien na školách, herné prvky ,školnícke byty,
kuchynské zariadenia,ktoré se postupne na jednotlivých školách vymieňajú,

Komisia sa uzniesla na tomto návrhu :
1. žiada spracovať kompletný materiál riaditeľom SSŠaŠZ a predožiť ho na prerokovanie
do komisie SMaMP opäť o 2 mesiace
2. odporúča pri najbližšej zmene rozpočtu zvýšiť rozpočet na opravy materských škôl pre
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam
hlasovanie:
za : 6

Zapísala :
Mgr. Iveta Strapcová
tajomník komisie

zdržal s: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Ing.Ľuboš Flandera
predseda

Príloha: prezenčná listina
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