

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 14.5.2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ v MČ BNM
4/ Krúžková činnosť na ZŠsMŠ MČ BNM
5/ Oboznámenie sa s MŠ Šancova
6/ Rôzne

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

K bodu 2:
a/ Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o miestnych daniach na území MČ BNM, ktorým sa mení a dopľňa VZN MČ BNM č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ BNM č.5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN MČ BNM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ BNM č.3/2007 zo dňa 11.12.2007, VZN MČ BNM č.22/2008 zo dňa 16.12.2008, VZN MČ BNM č.3/2009 zo dňa 22.4.2009 a VZN MČ BNM č.3/2001 zo dňa 13.12.2011 na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a neodporúča MR a MZ tento schváliť z dôvodu, že materiál nemá oporu v zákone.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           0
                     proti:        4

b/ Návrh závrečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011
Komisia prerokovala predložený materiál a odprúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
a/zobrať na vedomie
1/ Správu nezávislého audítora pre MČ BNM o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2011

b/schváliť
1/ Celoročné rozpočtové hospodárenie MČ BNM za rok 2011 bez výhrad
2/ Záverečný účet MČ BNM za rok 2011, ktorý vykazuje 
    - v bežnom rozpočte príjmy 14 308 661,70 €, výdavky 14 116 169,38 € a prebytok 192 492,32 €
    - v kapitálovom rozpočte príjmy 104 137, 87 €, výdavky 147 621,25 € a schodok 43 483,38 €
3/ Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte MČ BNM za rok 2011 vo výške 100 598,18 €
4/ Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 807 654,72 € vrátiť do rezervného fondu MČ BNM
5/ Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov MČ BNM za rok 2011
6/ Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu MČ BNM a účtovné uzávierky organizácií za rok 20011
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

c/ Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM
Komisia prerokovala predložený materiál a odprúča MR a MZ tento schváliť s pripomienkou:
v Čl. IV Pravidlá poskytovania bezplatnej pomoci bod 2/ žiadateľ získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac
- osoba, ktorej bol priznaný a poberá invalidný alebo starobný dôchodok 
1. dôchodok do 300 €                     30 bodov
2. dôchodok od 300 do 350 €         20 bodov
3. občan v hmotnej núdzi zvýšiť na 35 bodov
rodina s deťmi v hmotnej núdzi 
1. rodič/rodičia    zvýšiť na 25 bodov /každý rodič
2. nezaopatrené dieťa do 18 rokov zvýšiť na 15 bodov / každé dieťa zvlášť
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

d/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BNM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
Komisia prerokovala predložený materiál a odprúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

e/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na II. polrok 2012
Komisia prerokovala predložený materiál a odprúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4


K bodu 3:
Komisiu informoval vedúci oddelenia školstva p. Novák zdôraznil: v Novom Meste narastá záujem o materské školy. V školskom roku 2012/2013 zatiaľ nemáme umiestných 181 detí spĺňajúce kritéria prijímania detí do predškolských zariadení (112 deti nar.do 31.8.2009 a 69 detí nar.od 1.9.-31.12.2009). P.Novák poukázal na možnosti riešenia nepriaznivej situácie:
- MŠ Odborárska (prístavba budovy )
- MŠ Jeséniova (z priestorov školského bytu kapacitné rozšírenie priestorov MŠ)
- dostavba bytu na MŠ Šuňavcova
- získanie priestorov MŠ Pionierska
- vzhľadom na polohu vybudovanie novej MŠ z priestorov skladu v areáli ZŠ Za kasárňou ( vypracovaná štúdia Ing. Fuzeka)

K bodu 4:
O krúžkovej činnosti na ZŠ MČ BNM komisiu informoval vedúci oddelenia školstva p. Novák, zdôraznil: 83 % žiakov základných škôl je zapojených do krúžkových činností. Záujem je o jazykové a športové činnosti.

K bodu 5:
S priestormi MŠ Šancová členov komisie oboznámila zástupkyňa pre MŠ p. Kramárová, zdôraznila: 4 triedna MŠ, ktorú navštevuje 94 detí, zameranie na nemecký jazyk, z projektov : Vesmír okolo nás, Bol raz jeden život, Z rozprávky do rozprávky, IBM Kitsmart...

K bodu 6:
1/ Podpredsedníčka spolku slovenských žien Živena PhDr. Alena Bučeková informovala členov komisie o predstavách spolupráce s MČ BNM. 

2/ O výsledkoch Monitoru 2012 na ZŠ MČ BNM informoval vedúci oddelenia školstva p. Novák. V SJ bol novomestský priemer 66,7 % (slovenský 54,5%) v matematike 63% (slovenský 57,5%). Najlepšie znalosti zo SJ preukázali žiaci deviateho ročníka ZŠ Jeséniova (87,8%), v matematike najlepšie uspeli žiaci deviateho ročníka zo ZŠ Odborárska (78,9 %).



Najbližšie zasadnutie členov komisie sa uskutoční dňa 18.6.2012. Miesto konania ZŠsMŠ Cádrova 15.






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






Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 16.5.2012






