
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 24.4.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ MČ BNM
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Vítková, privítal prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

K bodu 2:
1/ Súťaž návrhov - štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a 
   Kalinčiakovej v lokalite Tehelné Pole, Bratislava - Nové Mesto.
Informoval Ing. arch. Kocka a Mgr. art. Žúžiová, zdôraznili: poslaním súťaže je zhodnotiť a architektonicky vyriešiť areál v atraktívnej lokalite, vytvoriť nový verejný priestor s návrhom mestského parku s funkciami športu a rekreácie, ktorý pomôže oživiť, zatraktívniť predmetný areál a prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite.
Komisia vzala štúdiu architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakovej v lokalite Tehelné pole na vedomie.

2/ Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

3/ Dodatok č.3 Rrokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
   Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

4/ Dodatok č.4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové 
   Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku ďalšieho  volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5
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5/ Dodatok č.6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
    Bratislava - Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

6// Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie. 

7/ Dodatok č.1 organizačného poriadku Komunitného centra mestskej časti Bratislava - 
   Nové Mesto.
Komisia sa bude materiálom zaoberať na najbližšom zasadnutí - máj 2014.

K bodu 3:
Informoval vedúci školského oddelenia MÚ BNM Mgr. Novák, zdôraznil: v školskom roku 2014/2015 sa do prvých ročníkov ZŠ zapísalo 311 predškolákov, do MŠ BNM bolo prijatých 303 detí, z toho z MČ BNM 279. Aj naďalej pretrváva zvýšený záujem o umiestnenie detí do predškolských zariadení a aj napriek vynaloženej snahe MČ BNM o kapacitné rozšírenie MŠ (Pionierska, Odborárska), sú nepostačujúce a z tohto dôvodu MČ hľadá ďalšie nové riešenia, aby uspokojila všetkých rodičov .

K bodu 4:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.5.2014.




                                                                                          Ing.Andrea Vítková v.r.
                                                                    predsedníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie








Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 25.4.2014




