

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 22.10.2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania. Osobitne privítala novú členku - odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie Ing. Silviu Švecovú, PhD., ktorú do funkcie menovalo MZ MČ BNM na zasadnutí dňa 25:9:2012 uznesením č.12/23/B.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 2:
1/ Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba- Stráže v zmysle § 30 ods.4 
   Stavebného zákona.
Informoval p. Kocka, zdôraznil: v zmysle § 30 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov je obec povinná pravidelne, najmenej raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné zmeny, doplnky alebo obstaranie nového územného plánu. Súčasným preskúmaním uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bolo zistené, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a nie je potreba aktualizovať Územný plán Koliba - Stráže.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

2/ Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods.4 
   Stavebného zákona.
Informoval p. Kocka, zdôraznil: súčasným preskúmaním uvedenej územnoplánovacej dokumentácie neboli zistené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a nie je potreba aktualizovať Územný plán zóny Tehelná.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

3/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2013.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
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Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

4/ Návrh Všeobecno záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.  /2012  
   , ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a 
   žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.
Informoval p. Novák, zdôraznil: predloženým VZN sa zrušuje VZN č.1/2012 zo dňa 20.9.2012. V novom VZN sa upravuje dotácia na dieťa a žiaka na rok 2013 nasledovne:
v MŠ na 1300,-€ (rok 2012 - 1250,-€)
v ŠKD     320,-€ (rok 2012 -   300,-€)
v ŠJ         150,-€  (stravné ostáva nezmené)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

5/ Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012
Komisia žiada o vysvetlenie nečerpania kapitálových výdavkou pre školy Program 8 FK 09 Vzdelanie.  
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

6/ Informácia o príprave operačného plánu zimlnej údržby komunikácií III. a IV. 
   kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 3:
1/členovia komisie boli oboznámení s listom “Výpoveď nájmu” v budove Vernosť.

2/p. Novák informoval o výberovom konaní, ktoré sa uskutoční  na:
   ZŠsMŠ Odborárska / jeden kandidát 
   ZŠsMŠ Sibírska/ jeden kandidát 
   ZŠsMŠ Za kasárňou/ jeden kandidát
   ZŠsMŠ Cádrova /3 kandidáti 

3/p. Ágoston informoval o požiadavke Moonlight Camp-u o.z. Stromová 17, 831 01
   Bratislava rozvíjať ďalšiu spoluprácu, ktorá je nadväznosťou na projekt z minulého roka
   (Na palube jednorožca II). Návšteva divadelného krúžku 8 -mich detí zo sociálne 
   znevýhodneného prostredia MČ BNM každú sobotu. Dotácia MČ BNM po schválení.
   Po dobrých skúsenostiach s neziskovou organizáciou komisia vyjadrila kladné stanovisko. 
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Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5




                                                                                            Ing. Andrea Vítková, v.r.
                                                                           predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 22.10.2012




































