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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Komisia pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto
v Bratislave 14.03.2016


Z Á P I S N I C A  č.  3/2016

z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelanie, ktoré sa konalo dňa 14.marca 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie

Materiály na rokovanie
	Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota  z dôvodu osobitného zreteľa.
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.      /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave.
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.      /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v Tržnici OC Fresh Market, Rožňavská 1A, Bratislava
Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2015.
Príprava zápisu žiakov ZŠ MČ BNM na školský rok  2016/2017.
Priprava zápisu detí do MŠ MČ BNM.

	Rôzne
	Návrh zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016.



K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Andrea Vítková.

K bodu 2.

 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestou v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota z dôvodu osobitného zreteľa.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie:  prítomní:  6
za:            6
proti:        0
zdržal sa: 0

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislavava-Nové Mesto č.      /2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave .
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie:  prítomní:  6
za:            5
proti:        0
zdržal sa: 1



-2-


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č....../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v Tržnici Fresh Market, Rožňavská 1A, Bratislava. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie:  prítomní:  6
za:            5
proti:        0
zdržal sa :1

Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2015.
Komisia vzala  materiál na vedomie bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní:  6
za:            6
proti:        0
zdržal sa: 0


Príprava zápisu žiakov ZŠ MČ BNM. 
Zápis detí do I.ročnika ZŠ sa uskutoční :
piatok  8.apríla 2016 od 14.00 hod. do 18.00 hod
sobota 9.apríla 2016 od   8.00 hod. do 12.00 hod. a 
týka sa detí, ktoré do 31. augusta  2016 dovŕšia 6. rok a detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dchádzky. Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo doklad, ktorý potvrdzuje , že je zákonným zástupcom dieťaťa, spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby aj preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.


Príprava zápisu detí do MŠ MČ BNM.
Hromadný zápis detí do MŠ sa uskutoční po zápise detí do I.ročníkov ZŠ v termíne od 11. apríla do 22. apríla 2016. Dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre detí a dorast.

K bodu 3. 

3.1 Návrh zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016.
Komisia vzala  materiál na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie:  prítomní:  6
za:            6
proti:        0
zdržal sa: 0




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


