
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 18.11.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie za II.polrok 2013
4/ Rôzne


K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Vítková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

K bodu 2:
1/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratisalava - Nové Mesto na roky 2014 -2016
Informovala pani Ondrová, vedúca odd. hospodárskeho a finančného, zdôraznila: predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2014 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného bežného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti MČ BNM. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ zobrať na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           4
zdržal sa:  1
proti :       1

2/ Návrh na Dodatok č.2 Zásad hospodárenie s bytmi v MČ BNM zo dňa 26.6.2012
Informovala pani Tomčíková - vedúca odd. PP a SM, zdôraznila: účelom tohto predkladaného materiálu je stabilizácia mladých učiteľov pôsobiacich na základných školách, ľudí pracujúcich v organizáciách, ktoré sú v pôsobnosti MČ BNM.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5•
za :           5
•odchod p. Ágostona

3/ Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5
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4/ Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BNM na rok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

5/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

6./ Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra “C” KN parc.č.15140/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc.č.15140/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, zapísaných na LV č.3749 v katastrálnom území Nové Mesto: pre spoločnosť Red Hill s.r.o., so sídlom Na Revíne 21, 831 01 Bratislava.
Informovala pani Vítková - členka Rady školy ZŠ Kalinčiakova
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou:
a/ zvýšenia nájomného na 2,5 €/mesačne,
b/ dodržania všetkých zákonom stanovených podmienok určených na prevádzku, ktoré nájomca preukáže pred podpísaním zmluvy,
c/ finančné prostriedky získané z nájomnej zmluvy budú využité len na revitalizáciu ihriska ZŠ Kalinčiakova 12.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

7/ Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto pre rok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou informovať poslancov o akciách 7 dní pred uskutočnením akcie. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

8/ Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca MČ BNM.
Komisia vzala materiál na vedomie

9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl.m.SR Bratislavy č..../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
Komisia doporučuje doplniť § 3 ods. písmeno c: ak má mestská časť viac zón, rezidentovi MČ je povolené parkovať vo všetkých zónach MČ bezplatne.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5
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K bodu 3
Predsedníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie vyhodnotila činnosť komisie za II.polrok 2013, zdôraznila: rokovania a činnosť komisie sa riadili organizačným poriadkom a rokovacím poriadkom schváleným MZ MČ BNM. Termínovník bol súčasťou platného uznesenia MZ BNM v náväznosti na rokovania MR a MZ. Komisia zasadala 3-krát podľa riadne zvolených zasadnutí a pracovala podľa schváleného plánu činnosti komisie. K jednotlivým materiálom boli prizívaní príslušní odborní pracovníci MÚ BNM a Eko-VPS. Diskusie boli obohatené o názory jednotlivých členov odborníkov. Práca komisie bola zhodnotená predsedom pozitívne. 

K bodu 4:
Informoval pán Novák, vedúci školského oddelenia: 
-zápis detí do prvých ročníkov ZŠ MČ BNM sa uskutoční  7.- 8. februára 2014
-o pripravovanom VZN, ktorým sa upravuje dotácia na dieťa a žiaka na rok 2014




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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 19.11.2013

























