
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 9.9.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za
školský rok 2012/2013
4/ Rôzne

K bodu 1:
Predsedníčka komisie pani Vítková privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie : prítomní : 6
za:            6

K bodu 2:
1/ Návrh Dodatku č.3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Inforomova prednosta MÚ p. Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za:            6

2/ Návrh Dodatku č.4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Inforomova prednosta MÚ p. Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za:            6

3/ Návrh Dodatku č.6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľsta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Inforomova prednosta MÚ p. Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za:            6


4/ Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Inforomoval prednosta MÚ p. Kollárik.
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Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za:            6

5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.../2013 o organizácií miestneho referenda.
Informoval prednosta MÚ p. Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s uznesením.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5


6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou:
§ 4 bod 1 a do 1500,-€ vrátane starosta MČ
1b nad 1500,-€ miestne zastupiteľstvo MČ
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

7/ Návrh Dodatku č.1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou: 
a/ Čl.2 bod 1 zrušiť, body 2.,3.,4. zmeniť na body 1.,2.,3. 
b/ Čl.4 bod 2a    do 1500,-€ vrátane rozhoduje starosta MČ BNM
2b nad 1500,-€ rozhoduje miestne zastupiteľsto 
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

8/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

9/ Návrh Investičných akcií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2014.
Pán Šimánek z oddelenia výstavby a investícii MÚ informoval o aktuálnom stave na MŠ Pionierska, MŠ Legerského, MŠ Šuňavcova, MŠ Odborárska.
Komisia prerokovala predložený materiál a odpručila MR a MZ materiál odložiť na ďalšie rokovanie až po prerokovaní v poslaneckých kluboch
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5
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10/ Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odpručila MR a MZ tento schváliť za podmienok zabezpečenia finančného krytia údržby.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            4
zdržal sa:  1

11/ Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál, nesúhlasí s návrhom uznesenia a odporučila MR a MZ  tento prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

12/ Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I.polrok 2013.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

13/ Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s.r.o.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

14/ Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli na Kuchajde 2013.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5

K bodu 3:
Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za školský rok 2012/2013.
Informoval vedúci oddelenia školstva pán Novák zdôraznil: materiál obsahuje činnosť základných a materských škôl v MČ BNM v oblasti výchovy, riadenia škôl a spolupráce s MČ. Správa je rozšírená o záujmové útvary, v ktorých sa realizovalo 2191 žiakov a žiaci z iných obcí. MČ BNM významne podporila telesnú a športovú výchovu žiakov. Na lyžiarsky kurz prispela sumou 126,-€ na žiaka (účasť 363 žiakov), na plavecký výcvik prispela sumou 10,-€ na dieťa - predškolákov a tretiakov na ZŠ, na korčuľovanie prispela sumou 15,-€ pre predškolákov v MŠ a prvákov ZŠ.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5
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K bodu 4:
Ing. arch. Maršala odprezentoval architektonickú štúdiu Materskej školy Za kasárňou, účelom ktorej bude zvýšenie kapacity umiestnenia detí o 85. Štúdia má slúžiť ako východiskový podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumnentácie predmetného investičného zámeru. 
Komisia vzala architektonickú štúdiu na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za:            5


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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 10.9.2013


























