Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  04. 06. 2012



Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Katarína Ševčíková


PROGRAM:  
	Návrh VZN 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 v materských školách.

	Žiadosť na prenájom časti   nehnuteľnosti-pozemku, v kat.ú. Ružinov, 

       parc.  č.  1207/13,   kat.  úz. Ružinov   o   výmere  3464 m2, zastavaná 
       plocha pre Canis Center Eddy Slovakia ( združenie ) Čmelíkova,  IČO 
       42128749.

                               3.    Rôzne

              
K bodu 1/ 
     Zástupca starostu Mgr. Ján Buocik uviedol predložený materiál. Konštatoval že za  pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 15% alternatívne 20% alebo 25% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tak isto aj na úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu.                                 
p.Šmilňák upozornil na možné riziko odlivu žiakov základných škôl do susedných mestských častí v prípade, že tam nedôjde k úprave výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ.
Členovia komisie z alternatívnych návrhov vo VZN odporúčajú nasledovné:

Materská školy:
	príspevok v MŠ: zo súčasných 13 Eur na 21,66 Eur

príspevok ŠJ na réžiu: zo súčasných 0 na 6.30 Eur

Základné školy:
	príspevok v ŠKD: zo súčasných 13 Eur na 17,33 Eur

príspevok ŠJ na réžiu: zo súčasných 0 na 6.30 Eur    

Výšku príspevku na réžiu stravy  navrhujú  stanoviť 0,35 € na deň/ 1 dieťa.            
Členovia komisie jednohlasne schválili materiál s pripomienkou p. Šmilňáka aby sa navýšené finančné prostriedky vrátili naspäť  adresne jednotlivým MŠ a ZŠ.





K bodu 2/
     JUDr. Alica Kučerová uviedla predložený materiál, kde skonštatovala, že uvedenej spoločnosti sa s doterajšej  1,-Sk/m2/rok  zmení nájom na  4 eurá /m2/ rok.  
     Členovia komisie jednohlasne uvedený materiál vzali na vedomie.








                                                                                         
                                                                                             Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                                 predseda komisie































V Bratislave,  07. 06. 2012
Zapísala : Mgr. M. Bartáková


