

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 19.11.2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie za II. polrok 2012
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania. 
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

K bodu 2:
1/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS.
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným.čl.8, ods.3 zákona č.138/1991 Zb.. Jedná sa o majetkok (Felicia kombi 1,6 l, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave s nákladným prevádzkovaním), ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný,žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ BNM neprejavila o tento majetok záujem. Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

2/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS /prístrešok/.
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným.čl.8, ods.3 zákona č.138/1991 Zb. Z dôvodu možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov EKO-podniku VPS bola vykonaná kontrola kovového prístrešku vo dvore prevádzkovej budovy Račianska 28 v zmysle STN 7302601. Z kontroly vyplynulo, že prístrešok je v zlom technickom stave.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

3/ Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o.
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným. 
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zákon č.138/1991 Zb. čl.12 ods.3 pís.b .”Ide o odpustenie a odpísanie dlhu za kalendárny rok spolu v čiaste 332,-€, 3 320,-€ 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

4/ Návrh na odpísanie pohľadávok
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom vlastným. zákon č.138/1991 Zb. čl.12 ods.3 pís. a. Ide o DOMINO spol.s.r.o.- premenovaná na P.H.Group 1, s.r.o. Moskovská 15 811 08 Bratislava  - istina v sume 26 176,48 € (877 592,00 Sk) a spoločnosť PRESPORK - CENTER s.r.o. Nobelova 5 831 02 Bratislava - istina v sume 6 706,43 € (31 346 626 Sk)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

5/ Návrh dodatku č.11 zriaďovacej listiny organizácie Eko-podniku VPS.
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil:  EKO-VPS podnik od 1.1.2013 mení spôsob financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Príspevková organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať aj aktivity nad rámec stanovenej verejnoprospešnej činností.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : Čl.II.Predmet činnosti bod1.3 v bode 1.3.1 doplniť údržbu škôl a školských zariadení
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           6
                     zdržal sa : 1

6/ Návrh časového harmonogtramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           7

7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   /2012 zo dňa       /2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Informovala p.Ondrová, zdôraznila: Mestská časť vykonáva na svojom území ako správca dane správcu týchto daní:
-daň za psa,
-daň za predmetné automaty,
-daň za nevýherné hracie prístroje,
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-daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo). Mestská časť má zaregistrovaných 2000 majiteľov psov. Ročný výnos dane za psa činí cca 47 000,-€.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : § 2 Daň za psa bod 5 c, e sadzbu zvýšiť na 30,-€
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           6
                     zdržal sa : 1

8/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013 - 2015
Informovala p.Ondrová, zdôraznila: návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2013 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu MČ na výnose dané z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti.
Predpokladaný rozpočet na rok 2013 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme  20 716 229 €.  Bežný rozpočet je naplánovaný v objeme 15 577 052 € a kapitálový v objeme 5 139 177 € . Návrh kapitálových príjmov je v objeme  2 905 191 € z toho vlastné zdroje predstavujú objem 346 750 € a kapitálové transfery objem 2 558 441 €.  Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 2 233 986 €.
Komisia žiada o pridelenie finančnej čiastky 10 000 € z rozpočtu na rok 2013 na realizáciu projektov organizovaných komisiou školstva a zároveň navrhuje, aby bola primeraná finannčná  čiastka pridelená aj ďalším komisiám na vykonávanie projektov.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou zníženia investičných akcií  /viď tabuľka/ 
názov akcie
 návrh
zníženie
ušetrené
Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ
265 000
150 000
115 000
Klientske centum MÚ BNM
 96 000
 48 000
 48 000
PD revitalizácia Račianske mýto
 20 000
 10 000
 10 000




a ušetrené finančné prostriedky použiť na projektovú dokumentáciu a vybudovania novej MŠ v priestoroch školského dvora ZŠsMŠ Za kasárňou
Hlasovanie : prítomní : 7
                     za :           6
                     zdržal sa : 1

K bodu 3:
Predsedníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie vyhodnotia činnosť komisie za II. polrok 2012. Zdôraznila: rokovania a činnosť komisie sa riadili organizačným a rokovacím poriadkom schváleným MZ MČ BNM. Termínovník zasadnutí bol súčasťou platného uznesenia MZ BNM v náväznosti na rokovania MR a MZ. Komisia zasadala 5-krát podľa riadne zvolených zasadnutí a pracovala podľa schváleného plánu činnosti komisie. Zasadnutí sa zúčastňovali pracovníci Školského úradu MČ BNM a tiež podľa potreby boli prizívaní k jednotlivým bodom príslušní odborní pracovníci MÚ. Komisia na zasadnutiach prerokovala materiály do MR a MZ MČ BNM ako napr.: 
- Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava s.r.o. za 
účelom prevádzkovania súkromnej školy
- Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre športový
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klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu
- Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ BNM za šk.rok 2011/2012
- Návrh VZN MČ BNM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
- VZN č.  /2012, ktorým sa určuje výška dotácie a prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka
v školských zariadeniach MČ BNM 
- Rozpočet na roky 2013-2015 ......atď.
Svoje výjazdové zasadnutia uskutočňovala aj na pôde základných škôl Nového Mesta, pri ktorých bola súčasne oboznámená s riadením a výchovno-vzdelávacou činnosťou danej školy (zápis detí do I.ročníka, zápis detí do MŠ, metodická, krúžková činnosť na ZŠ, investičné zámery v ZŠ...) Diskusie k jednotlivým bodom boli obohatené o názory jednotlivých členov odborníkov. Práca komisie bola zhodnotená predsedom veľmi pozitívne.

K bodu 4:
Vedúci školského úradu p. Novák informoval o:
-MŠ Pionierska ( 15.11.2012 sa otvorili dve triedy )
-výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ Cádrova ( od 14.11.2012 nová riaditeľka PaedDr.Miroslava Komorníková)



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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 20.11.2012













