Komisia mobility, dopravy a bezbariérovosti 2.6.2021 o 16:00
(On-line prostredníctvom aplikácie ZOOM )
Program zasadnutia:
Schválenie programu zasadnutia

1.

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2020
3. Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí

v súkromných materských školách
4. Všeobecne záväzné nariadenie zriadenie MŠ Turnianska 10
5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/22 a Informatívny materiál
o organizačnom zabezpečení šk .roka 2021/22 v podmienkach materských škôl
6. Návrh lokalít na debarierizáciu a osádzanie zábran proti nelegálnemu parkovaniu
7. rôzne

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Tomáš
Palkovič. Hlasovanie k vyhotoveniu zápisnice:
Prítomní: 6 z 10
Za:6

proti:0

zdržal sa:0

nehlasoval: 0

Komisia DMaB schválila navrhovaný program
zasadnutia.

K bodu č. 2
Prezentuje: Jozef Sobinovský

1.

Komisia DMaB odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet
a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2020 v zmysle
priloženého materiálu
Prítomní: 7 z 10

Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 2

nehlasoval: 1

Uznesenie bolo schválené

K bodu č. 3
Prezentuje: Eva Pavlaninová

Komisia DMaB odporúča miestneho zastupiteľstvu schváliť a.) výzvu na

1.

poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných
materských školách pre školský rok 2021/2022
b.) a poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných
materských školách v školskom roku 2021/2022 maximálne pre 40 detí
Prítomní: 8 z 10
Za: 8

proti:0

zdržal sa:0

nehlasoval:0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č.4
1.

Komisia DMaB odporúča miestneho zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy, Turnianska ul.
č. 10, 851 07 Bratislava v súkromných materských školách
Prítomní: 8 z 10
Za: 8

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené.

nehlasoval:0

K bodu č.5
1.

Komisia DMaB odporúča miestneho zastupiteľstvu schváliť počty tried I. ročníka a z
toho počty špeciálnych tried v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka na školský rok 2021/2022 nasledovne podľa
priloženej tabuľky v materiály.
Prítomní: 8 z 10
Za: 8

proti:0

zdržal sa:0

nehlasoval:0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č.6
1. K predmetnému bodu prebehla rozsiahla diskusia. V rámci nej sa predstavila pani Ing.
Lívia Štulajterová z referátu dopravy. Preberali sa aktuálne možnosti v rámci
debarierizácie Petržalky. Komisia sa dohodla na doplnení materiálu zoznamu
debarierizácie a osadenia zamedzovacích stĺpikov do 4.6.2021 v zmysle uznesenia č. 338
z 15. 12. 2020. K predmetnému bodu sa neprijímalo uznesenie, nakoľko bolo ešte
potrebné navrhované lokality zosumarizovať v zozname. Uznesenie spolu so zoznamom
navrhovaných lokalít budú prijaté per rollam.
K bodu č.7
K predmetnému bodu prebehla diskusia ohľadom staršieho podnetu člena komisie Jozefa
Chajdiaka.
Komisia DMaB žiada miestny úrad Petržalka o vyvolaní rokovaní so správcom komunikácie
v oblasti na Tematínskej ulici pozdĺž Chorvátskeho ramena v úseku od premostenia pri
Medissime až po pontónový most z Topoľčianskej za účelom minimalizácie automobilovej
dopravy.
Prítomní: 6 z 10
Za: 6

proti:0

zdržal sa:0

nehlasoval:0

Uznesenie bolo schválené.

Zapísal: Adam Sarlós
Overil: Tomáš Palkovič predseda

Podpis:.......................

Podpis:.......................

