file_0.png


file_1.wmf


M E S T S K Á    Č A S Ť   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O
M I E S T N Y   Ú R AD   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Komisia pre školstvo a vzdelanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto
v Bratislave 19.05.2015


Z Á P I S N I C A  č.  5/2015

z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelanie, ktoré sa konalo dňa 18.mája 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie

	Materiály na rokovanie

	Záverečný účet za rok 2014

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č.112, Bratislava
Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne Inter Bratislava
Návrh VZN č.   /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2001 zo dňa 16.10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v sále Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto
Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015
	Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
	Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2015 (PHRS) za mestskú časť Bratislava – Nové Mesto
Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu plnenia uznesenia MZ MČ BNM č.21/21.1. zo dňa 15.4.2014
	Rôzne
	Vyhodnotenie výsledkov testovania 9-2015
Krúžková činnosť na ZŠ MČ BNM
	Možnosti kapacitného  rozširovania MŠ 

K bodu 1: Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Andrea Vítková

K bodu 2: Materiály

Záverečný účet za rok 2014
Komisia berie materiál na vedomie
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia po prerokovaní materiálu žiada Odd. právne, podnikateľských činností, správy majetku a evidencie súpisných čísel o dopracovanie VZN o klasifikáciu JKPOV a colného sadzobníka
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č   /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č.112, Bratislava
Komisia sa k materiálu vyjadrí až po zapracovaní pripomienok k materiálu č.2.2.
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne Inter Bratislava
Komisia sa k materiálu vyjadrí až po zapracovaní pripomienok k materiálu č.2.2.
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v sále Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál s pripomienkou. Odd. právne, podnikateľských činností, správy majetku a evidencie súpisných čísel dať za stôl Návrhovej komisie MZ MČ BNM
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava – Nov Mesto
Komisia žiada spracovateľa materiálu Ing. Tomáša Hanulíka dopracovať správu a opraviť vecné chyby
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015-
Komisia berie materiál na vedomie
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
Komisia žiada Odd. organizačné a evidencie obyvateľov o opätovné požiadanie Okresného súdu Bratislava III o zaslanie charakteristík navrhovaných kandidátov na funkciu prísediaceho .
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015 (PHRS) za mestskú časť Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenia uznesenia MZ MČ BNM č.21/21.1 zo dňa 15.04.2015
Komisia berie materiál na vedomie
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           5
proti:       1
zdržal sa:0

K bodu 3: Rôzne

Vyhodnotenie výsledkov testovania T-9
Výsledky testovania nie sú ešte kompletne spracované. Z predbežných výsledkov v SJ základné školy dosiahli 65,3%, v M – 56,6 %. Celoslovenský priemer: SJ -62,6%, M- 52,7%. Priemer ZŠ MČ BNM je vyšší .
Krúžková činnosť na ZŠ MČ BNM
Cez 80% žiakov ZŠ MČ BNM navštevuje krúžky, ktorých činnosť bude vypracovaná v záverečnej správe „ Správa a činnosť škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2014/2015 
Možnosti kapacitného rozširovania MŠ
MŠ Pionierska 12/A - rekonštrukciou vznik 1 triedy
ZŠ Kalinčiakova – presunom súkromnej anglickej MŠ do náhradných priestorov v budove školy možnosť získania 1-2 triedy naviac.






Ing. Andrea Vítková v.r.                                                                   Elena Hlivová
Predseda komisie ŠaV                                                                      zapisovateľka komisie ŠaV



