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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 26.10. 2015


Z Á P I S N I C A  č. 8/2015

z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelanie, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie

	Materiály na rokovanie

	Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc.č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc.č.12807/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8- zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto  pre JUDr. Petra Profanta. 
	Návrh na schválenie prenájmu , podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto  pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezka 3 v Bratislave.
	Rôzne
	Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K bodu 1: Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka  komisie Ing. Andrea Vítková

K bodu 2: Materiály

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc.č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc.č.12807/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 12807/8- zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto  pre JUDr. Petra Profanta
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ na výšenie ceny na sumu 200,-€/ m2.
Hlasovanie:  prítomní:  4  
za:            4   
proti:        0
zdržal sa: 0

Návrh na schválenie prenájmu , podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto  pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezka 3 v Bratislave.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5         
proti:        0
zdržal sa: 0





K  bodu 3: Rôzne
3.1.  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.   /2015, ktorým sa určuje 
výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených
 mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.
Informácia o pripravovanom VZN, ktorú komisia vzala na vedomie. 

	










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



