
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 19.5.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Informácie ohľadne škôl
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie pán Sládek, privítal prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

K bodu 2:
1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.  /2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Informoval pán Kollárik - prednosta MÚ BNM zdôraznil: návrh nariadenia je modernou právnou normou, ktorá upravuje spôsob vykonania verejného zhromaždenia občanov mestskej časti, a tým upravuje aktívne zapojenie občanov do správy verejných vecí jednou z priamych noriem tejto účasti.
Komisia vzala materiál na vedomie.

2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   /2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Informoval pán Kollárik - prednosta MÚ BNM zdôraznil: nový zákon č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí upravuje podmienky organizovania športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a policajného zboru , povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí.....
Komisia vzala materiál na vedomie.

3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Informoval pán Kollárik.
Komisia vzala materiál na vedomie.

4/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018.
Komisia vzala materiál na vedomie.
5/ Návrh Dodatku č.2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia, avšak po zapracovaní  pripomienky komisie:
Čl.IV bod 2 Žiadateľ získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac:
-osamelá osoba, ktorej bol priznaný dôchodok podľa Čl.III bod 2 písm.a)
1. dôchodok do 300 Eur                     30 bodov
2. dôchodok od 300 do 400 Eur        20 bodov
3. občan v hmotnej núdzi                  30 bodov
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

6/ Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu “Vernosť” a parc.č.13528.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia:
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

7/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na II. polrok 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia s pripomienkou:
plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra bez bodu 3.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           4
zdržal sa:  2

8/ Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

9/ Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
Komisia prerokovala predložený materiál a neodporúča MR a MZ tento schváliť v celom navrhovanom znení. Komisia má k uvedenému mávrhu materiálu zásadnú pripomienku - požaduje vyňatie masledovných zmien z regulačného výkresu zapísaných v tabuľkových častiach materiálu:

zmena č.
názov zmeny
mapový list
zmeny a doplnky
RV/NM/4
Nové Mesto Račianska (bývalé mlyny a pekárne )
44-22-22
44-24-02
Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód 201, stabilizované územie a priemyselná výroba, kód 301, stabilizované územie na funkciu zmiešané územie bývania a obč.vybavenosti, kód 501, rozvojové územie, regulačný kód M.
RV/NM/8
Nové Mesto Frankovka, Rizling, Müller
44-22-22
Zmena z funkcie vinice, kód 1202, stabilizované územie a z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality kód 1203, stabilizované územie, na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia, kód 102, rozvojové územie, regulačný kód A
RV/NM/66
Nové Mesto vinohradnícka výroba
44-24-22
Zmena regulácie časti funkčnej plochy malopodlažná bytová zástavba kód 102, rozvojové územie, regulačný kód E, na regulačný kód B
RV/NM/86
Nové Mesto Vtáčnik
44-22-22
Zmena z funkcie šport., telovýchova, voľný čas, kód 401, stabilizované územie, na funkciu záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, kód 1203, stabilizované územie.

Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

10/ Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia s pripomienkou odstránenia gramatickej chyby v Návrhu uznesenia bod d/ uložiť prednostovi
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4


K bodu 3:
Pán Novák - vedúci odd. školstva MÚ BNM informoval o ZŠ s MŠ Cádrova 23 - uvoľnenie školských priestorov v ZŠ s MŠ (ukončenie prenájmu francúzov). MŠ sa môže posilniť o 2 triedy detí, na ktoré bude dostávať peniaze. Škole treba ponechať prenájom, aby si zarobila. Na škole sa robia racionalizačné opatrenia. 

K bodu 4:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.6.2014.




                                                                                          Mgr. Dan Sládek v.r.
                                                                  podpredseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie








Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 20.5.2014

