
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 22. 4. 2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie výsledkov testovania 9-2013 na ZŠ MČ BNM
4/ Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ MČ BNM
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania. 
Hlasovanie : prítomní :  5
                     za :            5
                    zdržal sa :   0

K bodu 2:
1/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BNM, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v MČ BNM.
Informoval pracovník Eko - podniku VPS p. Pavlovič, zdôraznil: MČ BNM od roku 1995 prostredníctvom príspevkovej organizácie EKO-VPS zabezpečuje rozvoz pitnej vody do 6 -tich domácnosností, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu. Pitná voda sa rozváža celoročne 2 dni v týždni. Všetky náklady, spojené s rozvozom pitnej vody idú na ťarchu rozpočtu MČ BNM.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5
                    zdržal sa:   0

2/ Návrh dofinancovania mimoriadnych výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
Informoval pracovník EKO-VPS p. Pavlovič, zdôraznil: obsahom predkladaného materiálu je návrh dofinancovania výdavkov pre EKO-VPS, vynaložených nad rámec rozpočtových bežných výdavkov a mzdových výdavkov v roku 2013.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5
                    zdržal sa:   0
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3/Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnikVPS pre rok 2013
Informoval pracovník EKO-VPS p. Pavlovič, zdôraznil: obsahom predkladaného materiálu je návrh kapitálových výdavkov pre stredisko dopravy Eko - podniku na nákup strojov a technického vybavenia pre zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií. Technické vybavenie vozového parku  je v zlom stave (straré stroje, drahá údržba), zvyšuje sa rozsah úloh činností a výkonov zabezpečovaných EKO-VPS.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie : prítomní :  5
                     za :            5
                     zdržal sa:   0

4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.   /2013 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území MČ BNM
Komisia vzala materiál na vedomie
Hlasovanie: prítomní: 5
 za :          5

5/Návrh Dodatku č.3 Štatútu MČ BNM
Komisia prerokovala predložený materiál, žiada priložiť vypracovanú organizačnú štruktúru samosprávy a na najbližšie zasadnutie komisie prizvať predkladateľa materiálu Ing. Kollárika
Hlasovanie: prítomní: 5
 za          : 5
                   zdržal sa:  0


6/ Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2012
Komisia vzala materiál na vedomie 
Hlasovanie: prítomní: 5
 za          : 5


K bodu 3:
Komisiu inforoval vedúci oddelenia školstva pán Novák, zdôraznil: školy v pôsobnosti MČ BNM sú nad celoslovenským priemerom, monitor 2013 najlepšie dopadol na:
ZŠ Za kasárňou (SJ-76,8%, M-73,6%)
ZŠ Česká           (SJ-74%, M-75%)
ZŠ Jeséniova     (SJ-73,1%, M-80,7%
ZŠ Cádrova       (SJ-66,3%, M-67,5%)
v porovaní s predchádzajúcimi rokmi si priemer polepšila ZŠ Kalinčiakova a pohoršila 
ZŠ Riazanská a ZŠ Odborárska. Celkový priemer všetkých škôl MČ BNM : SJ 68,8%,
M 64,6%.
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K bodu 4:
Komisiu informoval vedúci oddelenia školstva pán Novák, zdôraznil: zápis detí do MŠ sa uskutočnil od 15.2.do 15.3.2013, MČ BNM využíva výnimku Štátnej školskej inšpekcie na povolenie vyššieho počtu detí v triedach. Stav prijímania detí sa monitoruje.

K bodu 5:
Pani Vítková informovala o MŠ Vihorlatská( zlý stav budovy, prenajatá organizáciou Lupo, žiada o zníženie nájmu). Pripraviť na najbližšie zasadnutie komisie zmluvu o nájme a prizvať Mgr. Biharyovú.



Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 13. 5. 2013 .


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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 22. 4. 2013




















