
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
konanej dňa 31.1. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ MČ BNM
3/ Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2011
4/ Oboznámenie sa so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BNM
5/ Príprava na zápis detí na školský rok 2011/2012
6/ Oboznámenie sa s MŠ Šuňavcová
7/ Rôzne
Miesto konania: ZŠsMŠ Sibírska 39

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 3

za: 3

K bodu 2:

1/ Komisia pre školstvo a vzdelávanie MČ BNM plní najmä nasledujúce úlohy.
Komisia prerokovala predložený materiál a vzala na vedomie.

2/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2011.
Komisia prerokovala predložený materiál a vzala na vedomie s pripomienkou:
Bod č.2 / Komplexná kontrola EKO podniku VPS - rozpočtovej organizácie zriadenej MZ
MČ BNM kontrolovať ako prvý v mesiaci január - február a
Bod č.1/ Kontrola oddelenia územného plánu a životného prostredia - referát životného
prostredia MÚ BNM kontrolovať ako druhý v mesiaci marec - apríl

3IÚplné znenie rokovacieho poriadku komisií.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
v súlade s návrhom uzensenia:
Hlasovanie: prítomní: 3

za: 3

4INávrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislav III.
Komisia vzala návrh na vedomie s pripomienkou:
Pani Drahomíra Didovová - bytom Senec (uvádza sa Bellova č.53), má 78 rokov, nahradiť
mladším prísediacim.
Hlasovanie: prítomní: 3

za: 3
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5/Návrh Gescií poslancov za jednotlivé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2010-
2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
v súlade s návrhom uzensenia:
Hlasovanie: prítomní: 3

za: 3

6/Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k
Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
v súlade s návrhom uznesenia:
Hlasovanie: prítomní : 3

za: 3

71Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 až 2013.
Informovala vedúca hosp. a finančného oddelenia MÚ BNM p. Zigová.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ MČ BNM tento schváliť
s pripomienkou:
-str. 9 Kapitálové výdavky:
- výstavba Jedenástej ulice - rokovať so všetkými správcami sietí o jej financovaní

- presunúť finančné prostriedky určené na výstavbu Jedenástej ulice na rekonštrukciu škôl a
predškolských zariadení
- rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení - účasť členov komisie pre školstvo a
vzdelávanie pri verejnom obstarávaní
-str.43 Prvok 4.1.4: Technický a teplotechnický audit - presunúť do ivestícií
-str.46 Návrh investičných a rozvojových programov pre rok 2011 bod č.51Revitalizácia
jazera Kuchajda -úprava brehov - dosýpanie štrku etapizovať na 2 roky s tým, že

prioritne budú upravené brehy, ktoré najviac využívajú navštenvíci

K bodu 3:
Komisia prerokovala a schválila vecný plán činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie
MZMČBNM.
Hlasovanie: prítomní: 3

za: 3

K bodu 4 aS:
Informoval vedúci školského úradu pán Novák, zdôraznil: MČ BNM je zriaďovateľom
základných škôl s materskými školami, výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v 8 ZŠ,
11 MŠ a v 8 školských kluboch detí, stravovanie detí sa realizuje v 11 školských jedálňach
a v 8 výdajniach stravy. Základné školy navštevuje 2261 žiakov,zápis žiakov do prvých
ročníkov ZŠ MČ BNMje v súlade s uznesením VZN MČ BNM č.2112008 § 2 a uskutoční
sa v termíne 4.- 5.2.2010.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 6:
Komisia sa zaoberala petíciou rodičov MŠ Šuňavcová, v ktorej rodičia žiadajú MČ BNM o
financovanie opráv sociálnych zariadení. Riaditeľka ZŠsMŠ pani Partelová poukázala na



-3-

vysoké finančné náklady za energie, z dôvodu ktorých nemá dostatok finančých
prostriedkov na opravu a údržbu MŠ Šuňavcova a MŠ Legerského .
Komisia doporučila:
- skontrolovať zmluvy na dodávateľov tepla a právnicky vysporiadať zlé zazmluvnené

vzťahy
- centrálne poistiť budovy škôl
- vytvoriť stredisko služieb, ktoré by v prípade havarijných stavov riešilo vzniknutý

problém

K bodu 7:
Prednosta MÚ BNM pán Kollárik informoval:
1/0 prihlásených občanoch na prácu v Komisii pre školstvo a vzdelávanie. Záujem
prejavili: Zlatica Machalíková

Ing. Ladislav Varga

2/0 príprave výstavby na území Nového Mesta, účelom ktorej je vybudovanie optickej
prenosnej siete pre poskytovanie extrémne vysokorýchlostných multifunkčných
elektornických služieb (internet + telefón + digit.TV + homevideo v jednom vlákne ), pre
sprostredkovanie služieb súčasných operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko)
prostredníctvom technológie FTTH samostatným napojením každého vchodu bytových
domov na optickú sieť.
Komisia doporučuje pri rozkopávkach chodníkov dať chodníky do pôvodného stavu v celej
šírke.

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

Zapísala: E. Hlivová
V Bratislave 1.2. 2011


