Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly
zo dňa 4. 6. 2012  


Prítomní: JUDr. Šurinová, p. Barkol,  PhDr. Guldan, p. Ošlejšek, Ing. Bíla

Program:
	Otvorenie

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo dňa... 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách  
	Rôzne

1. Otvorenie

Na úvod podpredseda komisie pán Barkol privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a bude pokračovať podľa schváleného programu.  
     Hlasovanie: 	Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

2. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo dňa... 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách  

Návrh VZN do komisie predložil zástupca starostu Mgr. Ján Buocik a vedúci ekonomického odboru Ing. Miroslav Kňažko. 

KMLPaK daný materiál prerokovala a predmetné VZN 

- odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  schváliť s nasledovnými pripomienkami:

§ 3, ods. 1, znie:
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 25 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 

§ 5, ods. 1, znie:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 20 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  

§ 7, ods. 3, znie:
Finančné pásma podľa ods. 1 sa stanovujú nasledovne:
	materská škola – 5. pásmo
	základná škola – 4. pásmo

dospelí stravníci (veková kategória 15-18/19 ročných) – 4. pásmo
	cudzí stravníci deti a žiaci (veková kategória do 15 rokov) v rovnakej výške nákladov ako deti a žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov

§ 8, ods. 1, znie:
Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,35 €/deň na 1 dieťa, na 1 žiaka.
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§ 8, ods. 4, znie:
Zamestnanec materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov uhrádza príspevok na réžiu v zmysle Zákonníka práce. 

§ 8, ods. 6 znie:
Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevráti. 

§ 8, ods. 7 – vypúšťa sa 


     Hlasovanie: 	Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0


4. Rôzne

V bode rôzne pán poslanec PhDr. Guldan žiadal o podporu komisie pri obstarávaní územného plánu Ružinova. Žiadal, aby pri investičnom zámere okrsku, ktorého sa to týka,  bol na rokovanie  delegovaný poslanec za danú lokalitu. 



								JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
									      predseda 




Zapísala:  Zeleníková


