
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 17. 3. 2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Plánované investičné zámery v MŠ a ZŠ MČ BNM na rok 2014
4/ Rôzne

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


K bodu 2:
1/ Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšova.
Informoval hlavný architekt MÚ BNM pán Kocka, zdôraznil: koncom roka 2011 bolo vypracované Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšova v zmysle vecného plánu úloh pre rok 2012 a v súvislosti so schválením Zmien a doplnkov 02 Územného plánu hl.m. SR Bratislavy. Sumárne bolo zaslaných 68 pripomienok, z čoho návrh odporúča 34 akceptovať a 34 zobrať na vedomie.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/ Návrh Dodatku č.4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento materiál prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

3/ Návrh Dodatku č.6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento materiál prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5
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4/ Návrh Dodatku č.3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento materiál prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

5/ Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento materiál prerokovať na začiatku ďalšieho volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

6/ Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a destských jaslí za rok 2013.
Komisia vzala informatívnu správu na vedomie.

7/ Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto.
Informovala pani Žúžiová pracovníčka oddelenia životného prostredia a územného plánovania MÚ BNM.
Komisia požaduje znenie zadania architektonickej súťaže v zmysle uznesenia MZ (február 2014) MČ BNM..
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

8/ Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2014/2015.
Informoval vedúci školského oddelenia MÚ BNM pán Novák, zdôraznil: novomestské školy budú plniť úlohy vyplývajúce z materiálov schválených MZ MČ BNM, starostom a školským úradom. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BNM je pre budúci školský rok navrhovaných 7 ZŠ s MŠ, 1 ZŠ, 12 elokovaných pracovísk MŠ, 8 školských klubov detí, 11 školských kuchýň a 9 výdajní stravy. MČ BNM bude prispievať na kurz korčuľovania pre predškolákov MŠ, prvákov ZŠ, na plavecký výcvik pre predškolákov MŠ a žiakov tretích ročníkov sumou 10,-€, lyžiarsky výcvikový kurz bude podporovať iba pre žiakov siedmeho ročníka ZŠ a to celou sumou na ubytovanie a prevoz do zmluvne dohodnutého zariadenia, ale iba za predpokladu, že rodičovské združenie pri ZŠ prispeje žiakom na vleky.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

K bodu 3:
Informovala pani Hlivová na základe získaných informácii z oddelenia výstavby a investícií (pán Majtán)
MŠ Jeséniova / nadstavba MŠ
MŠ Šuňavcova - MŠ Legerského - MŠ Pionierska / zateplenie - sponzorstvo
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ZŠ Cádrova - telocvičňa / zateplenie + výmena okien
                    - administratívna budova ZŠ / zateplenie  + výmena okien
MŠ Na Revíne / zateplenie + výmena okien, rekonštrukcia strechy
MŠ Osadná / zateplenie + výmena okien + rekonštrukcia stechy
ZŠ Česká / zateplenie
ZŠ Odborárska - telocvičňa 

K bodu 4:
Komisia žiada oddelenie výstavby a investícii MÚ BNM na najbližšie zasadnutie komisie / 24.4.2014 MŠ Odborárska/o dodanie a prezentáciu projetku novej materskej školy Za kasárňou 2.

K bodu 5
Z dôvodu prerokovania materiálu “ Revitalizácia areálu bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto sa uskutoční dňa 14.4.2014 o 14,30 hod.mimoriadne zasadnutie komisie. 
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.4.2014 o 14.30 hod. miesto MŠ Odborárska 2.





                                                                                          Ing. Andrea Vítková v.r.
                                                                    predsedníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie








Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 18.3.2014














