
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
konanej dňa 24.11. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
11Otvorenie
21 Materiály na rokovanie MR a MZ MČ BNM
31 Prezentácia ZŠ Jeséniova
41 informácia o žiakoch z iných mestských častí a obcí Slovenska
5IRôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

bodu 2:
ávrh uzatváraná nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a

'prenajimanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť s
pripomienkou: komisia nesúhlasí s udelením právomoci uzatvárania nájomných zmlúv pre
EKO-podnik VPS s výnimkou sezónneho nájmu

za: 7

@Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Komisia prerokovala predložený materiál a berie ho na vedomie.
Za: 7

~ávrh rozpočtu mestskej čsti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012

Komisia predložený materiál prerokovala, berie na vedomie a vyslovila nasledovné
výhrady:
II úprava rozpočtu ZŠ je neprípustná z dôvodu, že počet žiakov každoročne narastá a teda
nie je možné znižovať rozpočet školám
21 komisia žiada zdôvodnenie zvýšenia výdavkov na všeobecné verejné služby
31 komisia žiada zdôvodnenie zvýšenia výdavkov na rekreácie a šport
41 komisia žiada vysvetlenie položky rekonštrukcia ZŠ Odborárska, nakol'ko žiadny
materiál ohl'adom rekonštrukcie nemá k dispozícii
51 komisia žiada navýšenie položky 09, bod 1.2. - rekonštrukcia škôl na výšku roku 2011
vhľadom na skutočnosť, že v roku 2011 sa žiadne rekonštrukcie nevykonali a stav škôl je
nevyhovujúci



Za 7

61 komisia žiada o vysvetlenie a hlavne špecifikáciu investičných zámerov EKO-podniku
VPS - nákup techniky
71 komisia skonštatovala a žiada pri prerokovávaní tak vážnych dokumentov ako je
rozpočet prítomnosť zodpovedných pracovníkov úradu

K bodu 3:
Informovala riaditeľka školy Ing. Zuzana Salíniová o materiálno - technickom zabezpečení
chodu školy a o aktivitách školy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4:
Informoval vedúci Školského úradu MČ BNM p. Novák. Komisia vzala informáciu na
vedomie.

K bodu 5:
11Vedúci školského úradu MČ BNM p. Novák informoval o termáíne zápisu do
l.ročníka ZŠ - v zmysle VZN prvý februárový týždeň 2012.

2/Komisia sa zaoberala otázkou MŠ Teplická. Vzhľadom na umiestenie MŠ Teplická"v
priestoroch, ktoré by vyžadovali rozsiahlu rekonštrukciu Isadanie stavbyl komisia bude
hľadať vhodné riešenie na premiestnenie tejto škôlky do vyhovujúcejších priestorov.

31 Návrh harmonogramu zasadnutí komisií. Po predložení návrhu p. Agostonom
komisia zaujala stanovisko k navrhovanému harmonogramu zasadnutí komisií, MR a MZ
na budúci rok so stanoviskom prepracovať tak, aby komisie boli vždy prd zasadnutím MR a
MR pred MZ a termíny zasadnutí počas dovolenkového obdobia vynechať.

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

Zapísala: Ing. Vítková I
V Bratislave 24.11.2V



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Prezenčná listina z komisie školstva
konaného dňa 24.11.2011 v ZŠ Jeséniova
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