Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  26. 11. 2012



Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Pavol Šmilňák, PeadDr. Mária Barancová, 


PROGRAM:  

                               1.  VZN o určení školských obvodov základných škôl, ktorých
                                    zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Ružinov.
                               2   Porovnanie dosiahnutých výsledkov materských škôl
                                    v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov  
                                    na roky 2011/2012.
                               3.  Porovnanie dosiahnutých výsledkov základných škôl
                                    v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov  
                                    na roky 2011/2012.
                               4.  Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
                                    Bratislava – Ružinov - uznesenie
  5. Návrh riešenia na vysporiadanie priestorov Základnej umeleckej 
     školy Exnárova 2, Bratislava a materskej školy Bancíkovej  2   
     Bratislava – návrh listu adresovaného primátorovi h. m. SR 
     Bratislavy, podľa úlohy uloženej v zápise z OP starostu zo dňa 
     6.11.2012.
	Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 

2013 – 2015.
                                      7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti   Bratislava 
                                           - Ružinov  č. ... /2012 o miestnych daniach na území mestskej časti 
                                           Bratislava – Ružinov.
                                      8.  Rôzne 




K bodu 1/

VZN o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Ružinov  predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.

K bodu 2/

Porovnanie dosiahnutých výsledkov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov  na roky 2011/2012 predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.


K bodu  3/

Porovnanie dosiahnutých výsledkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2011/2012 predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.

K bodu 4/ 

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov - uznesenie
predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.

K bodu 5/ 

Návrh riešenia na vysporiadanie priestorov Základnej umeleckej školy Exnárova 2, Bratislava a materskej školy Bancíkovej  2,  Bratislava – návrh listu adresovaného primátorovi h. m. SR 
Bratislava – návrh listu adresovaného primátorovi h. m. SR Bratislavy, podľa úlohy uloženej v zápise z OP starostu zo dňa 6.11.2012 predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.


K bodu 6/ 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2013 – 2015 predložila a uviedla p. prednostka Mgr. Maturkaničová. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.

K bodu 7/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti   Bratislava - Ružinov  č. ... /2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. Členovia komisie nemali pripomienky a jednohlasne schválili predložený materiál.

K bodu 8/ 

Nasledujúca komisia bude 11.12.2012 o 14,30 v zasadačke B1 / pred zastupiteľstvom/




                                                                                                 Ing. Martin Klementis v.r.
                                                                                                      podpredseda komisie     




V Bratislave,  30. 11. 2012
Zapísala,  Mgr. M. Bartáková

