Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 20.10.2014


Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Situácia na materských školách MČ BNM
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Vítková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4


K bodu 2:
1/ Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu –Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

2/ Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015.
Informoval p. Pavlovič – pracovník EKO-VPS.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

3/ Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

4/ Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4
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5/ Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

6/ Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 3:
Informoval pán Novák – vedúci oddelenia školstva MÚ BNM, poukázal na :
	prebiehajúce rekonštrukcie MŠ (MŠ Jeséniova, MŠ Šuňavcova ), deti sú rozdelené a to niektoré triedy v najbližších MŠ  alebo ZŠ, v ktorých sú vytvorené voľné priestory.
	nové závady, ktoré sa objavujú pri rekonštrukcii MŠ Šuňavcova, s tým súvisia ďalšie rekonštrukčné práce a celá rekonštrukcia sa predlžuje. 
	navýšené počty detí v materských školách, s čím nesúhlasí RÚVZ


K bodu 4:
Pán Susčík predložil “návrh na odstránenie nedostatkov v interiéri a exteriéri MŠ Legerského 19 /viď príloha/.
Vedúci oddelenia školstva poukázal na materiál: ”Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ BNM”, v ktorom riaditelia ZŠ MČ BNM priložili aj koncepciu investičného rozvoja základnej školy.








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








Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 21.10.2014



