
M e s t s k á    č a s ť   B r a t i s l a v a  - N o v é      M e s t o

Zápisnica  č. 5

zo spoločného zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy a   Komisiou dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, konanej dňa  14.6. 2011 Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, miestnosť č. 224.

Prítomní :     podľa prezenčnej listiny

Program:
	Otvorenie
	Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
Správa a priebežné hodnotenie HNM

Vyhodnotenie práce Komisie kultúry a športu za I. polrok 2011
Rôzne

K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM Dagmar Arvayová, ktorá oboznámila členov komisie s návrhom programu rokovania komisie. S navrhovaným programom prítomní poslanci súhlasili.
Hlasovanie: prítomní :   2 
                    za:              2 	 
                    proti:          0 	  
                    zdržalo sa : 0          

K bodu 2        
1/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
S návrhom komisiu oboznámila predsedníčka komisie Dagmar Arvayová. Poslankyňa, Ing. Jánošová, dlhoročná pracovníčka EKO-VPS informovala o stave, životnosti strojov, ich morálnej  zastaranosti . Upozornila na  ťažké terény MČ, ktoré sú na údržbu mimoriadne náročné.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho MR a MZ schváliť.
Hlasovanie: prítomní :    2	 
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0         

K bodu 3
Správa a priebežné hodnotenie mesačníka Hlas Nového Mesta
- uviedla  predsedníčka komisie Dagmar Arvayová.
Komisia po prerokovaní vzala informáciu na vedomie.



K bodu 4
Vyhodnotenie práce Komisie kultúry a športu za I. polrok 2011
 
uviedla Dagmar Arvayová. Uviedla, že komisia zasadala podľa schváleného plánu, pričom uskutočnila pravidelné výjazdové zasdadnutia. Účasť na zasadnutiach bola takmer 100%, zdôraznila však, že komisii chýbajú členovia-odborníci. Spolupráca so Školak klubom,z.p., Strediskom kultúry BA-NM a Knižnicou BA-NM je na kvalitnej úrovni .
Komisia  v tejto súvislosti po prerokovaní  navrhuje:
V zmysle zákona menovať Mgr. Janu Vozníkovú, poverenú dňa 11.3. 2010 riadením  Knižnice Bratislava-Nové Mesto do funkcie riaditeľky Knižnice BA-NM, resp. uskutočniť výberové konanie. Menovaná v súčasnosti vykonáva  činnosti:  poverená riaditeľka, vedúca služieb a administrátor.

Komisia po prerokovaní odporučila  vyhodnotenie  a návrh na menovanie riaditeľky schváliť.
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0       

K bodu 5
1. Školak klub,z.p.- zákaz fajčenia a užívania alkoholických nápojov
V.Reháčková uviedla informáciu z rokovania Komisie pre školstvo a vzdelávanie /13.6.2011/, ktorá vzhľadom na umiestnenie Školak klubu z.p. v areáli ZŠsMŠ Riazanská, žiada  v celom objekte dodržiavať prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholických nápojov a osadenie tabule s týmto zákazom.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

2. Ihrisko Pionierska pri areáli ZŠsMŠ Sibírska  žiadosť pani Brigity Zwirnovej o vylúčenie  športovcov- lyžiarov z ihriska.
Poukazuje  na prevádzkový poriadok, v ktorom je uvedený zákaz korčuľovania  s výnimkou detí do 10 rokov a žiada okamžité zakázanie popoludňajších tréningov detí lyžiarskych oddielov.  Predseda LO Karpaty Ing. Vilem a kontaktovaní tréneri naopak poukazujú na fakt, že sťažujúce sa mamičky sa po areáli prechádzajú s kočiarikmi, resp. posedávajú v kaviarničke Squash centra a deti nechávajú voľne pobehovať po areáli. Členmi lyžiarskeho oddielu sú aj žiaci ZŠsMš Sibírska. Členovia oddielu každoročne na vlastné náklady opravujú povrchovú vrstvu asfaltového okruhu. So žiadosťou o umožnenie využívania športového ihriska na pohybovú prípravu detí, členov LO Karpaty sa písomne obrátili aj na p. starostu Mgr. Rudolfa Kusého.
V stanovisku EKO-VPS  sa uvádza:
Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež v MČ BNM rieši všetky zásadné náležitosti  s prihliadnutím na vybavenosť detského ihriska pre deti a mládež a to v zmysle STN-EN, vyhlášky MZ SR, bezpečnostných a prevádzkových predpisov návštevníkov. Nie všetky detské ihriská sú vybavené rovnakým druhom zariadení alebo pieskoviskom.
Konkrétne k detskému ihrisku pre  deti a mládež na ulici Pionierska – Sibírska, ktoré je vybavené na nasledovné športové aktivity a hry: 
	atletická dráha 

skok do diaľky s doskočiskom 
hádzaná 
U rampa 
Detské ihrisko nie je vybavené na ostatné športové aktivity a hry pre deti a mládež. V Prevádzkovom poriadku  čl. 3 písm.o ) je zakázané používať hracie a športové zariadenie v rozpore s jeho určením.
Tento areál detského ihriska nie je vybavený na iné hry alebo športové aktivity a teda nie je ani vhodný a ani vybudovaný na hry pre malé deti. V areáli nie je pieskovisko ale doskočisko čl. 2 písm.b). Piesok nie je určený na hry pre deti. Všetky spevnené asfaltové plochy sú športovou plochou čl. 2 písm.f) a nenachádzajú sa tu žiadne spevnené plochy určené na voľný pohyb a hranie.
            Z uvedených dôvodov nie je nutné dopĺňať Prevádzkový poriadok ..... ale je nutné zabezpečiť jeho dodržiavanie. Rodičia s kočíkmi a malými deťmi nemajú na tomto ihrisku žiadny priestor pre oddych a rekreáciu z hľadiska jeho vybavenosti.
            Rodičia s deťmi majú dostatok možností využiť blízke areáli detských ihrísk s vybavením určeným na hry malých detí.

Komisia sa po prerokovaní rozhodla situáciu preveriť a oboznámiť sa s reálnym stavom. Následne sa  problémom bude zaoberať na najbližšom rokovaní komisie 20. septembra 2011.   
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0       

Komisia v súvislosti s ihriskami v správe EKO-VPS žiada upraviť informačné tabule, na ktorých sú uvedené sankcie  v SKK.

2. KULTÚRA
2/a Stredisko kultúry Vajnorská
- Margita Krajačová,, riaditeľka Strediska kultúry BA-NM : 
Informovala o podujatiach:
14.6. o 17,00 hod. Vernisáž  Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov – SK Vajnorská
17.6. o 19,00 hod. Rytmy Afriky- SK Vajnorská
18.6. o 15,00 hod. Otvorenie Kultúrneho leta – Kuchajda
25.6. o 16,00 hod. O deviatich mesiačikoch – DK Kramáre
27.6. o 19,00 hod. Poetický večer s J. Sarvašom – DK Kramáre
Od 2.7. Kultúrne leto v SK Vajnorská

2/b Komisia  navrhuje pouvažovať nad využitím objektu Prvej konskej železnice, napr. presunom niektorého oddelenia z MÚ BA-NM vhodného pre umiestnenie do dôstojných priestorov tejto historicky mimoriadne cennej stavby . 
Hlasovanie: prítomní :    2
                    za:               2	 
                    proti:           0	  
                    zdržalo sa :  0       

2/c Knižnica Bratislava-Nové Mesto
- Mgr. Jana Vozníková poverená riaditeľka Knižnice BA-NM:
Informovala   o podujatiach:
15.6. od 10,00 hod.:
2. ročník literárno-dejepisnej súťaže žiakov ZŠ MČ BA-NM „Hrady a zámky Slovenska – dobýjanie hradu v dobových kostýmoch
22.6. o 10,00 hod. a  o 11,00 hod.:
Pasovanie malých čitateľov za prváčikov – Knižnica na Jeséniovej
7.7.,14.7.,21.7.,11.8.,18.8.a  31.8.2011:
Kultúrne leto – literárne štvrtky na terase  Knižnice na Pionierskej
- so spisovateľmi a mladými talentovanými hudobníkmi:
Od 22. do 26.8. 2011 od 9,00 do 17,00 hod. :
Novinka – Denný čitateľský tábor
Informovala, že počas leta je naplánovaná rekonštrukcia horného poschodia knižnice na študijno-informačné centrum.

Komisia vzala informácie na vedomie.

3. Športové akcie pre deti, mládež  a verejnosť:
Informovala Dagmar Arvayová a V. Reháčková. Akcie sa uskutočnili podľa plánu:
Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ, Novomestská liga v malom futbale, Tenisový turnaj Memoriál Jaroslava Jelšíka, Kramárska liga v streetballe, World Challenge Day.

Komisia vzala informácie na vedomie.

Najbližšie zasadnutie Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM sa uskutoční 
20.septembra 2011 v budove Prvej konskej železnice.


    Dagmar ARVAYOVÁ, v.r.
   predseda 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM




V Bratislave dňa 14.6.  2011
Zapísala: Mgr. Valéria Reháčková



