
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 28.10.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Výkaz škôl podľa stavu k 15.9.2013
4/ Rôzne


K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Vítková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

K bodu 2:
1/ Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliťv súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013.
Komisia vzala materiál na vedomie.

3/ Návrh na odpísanie pohľadávok (p.Csilla Etelka Szabó, p. Angelika Vizváryová).
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou:
a/ schváliť odpísanie pohľadávky p. Csilla Estelka Szabó
b/ vymáhať pohľadávku p. Angeliky Vizváryovej
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5


4/ Bilancia hospodárenia EKO-podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 - 2013.
Komisia prerokovala predložený materiál s pripomienkou vypracovania presnejšieho  prehľadu vývoja platovej neschopnosti nájomcov. Presun rokovania materiálu na november 2013.

K bodu 3:
Informoval vedúci školského oddelenia p. Novák, zdôraznil: k 15.9.2013 nastal nárasť počtu žiakov na ZŠ o 142 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nárast nastal aj v MŠ, vzdelávacie poukazy - 87% prijatých (zo 100%) - úspešná práca riaditeľov ZŠ, pripravuje
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sa nové VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ, žiaka ZŠ (ŠKD, ŠJ). Od januára 2014 sa pripravujú  zmeny platieb za MŠ, režijné náklady ŠJ,(určuje škola) sú mesačné, stravné rozdelené do pásma (1- 4) odovzdávať vedúce ŠJ. 

K bodu 4:
- Pán Varga žiada oddelenie VaI o poskytnutie informácie o termíne začatia výstavby MŠ
 Za kasárňou,
- prizvať p. Vojtechovú Gabrielu na zasadnutie komisie 18.11.2013





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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 28.10.2013





























