Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej 
dňa 24.10.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 v MČ BNM
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 2:
1/ Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba- Stráže v zmysle § 30 ods.4 
   Stavebného zákona.
Informoval p. Kocka, zdôraznil: v zmysle § 30 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov je obec povinná pravidelne, najmenej raz za 4 roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné zmeny, doplnky alebo obstaranie nového územného plánu. Súčasným preskúmaním uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bolo zistené, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a nie je potreba aktualizovať Územný plán Koliba - Stráže.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

2/ Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods.4 
   Stavebného zákona.
Informoval p. Kocka, zdôraznil: súčasným preskúmaním uvedenej územnoplánovacej dokumentácie neboli zistené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a nie je potreba aktualizovať Územný plán zóny Tehelná.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

3/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2013.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4
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4/ Návrh Všeobecno záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.  /2012  
   , ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a 
   žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.
Informoval p. Hlivová, zdôraznila: predloženým VZN sa zrušuje VZN č.1/2012 zo dňa 20.9.2012. V novom VZN sa upravuje dotácia na dieťa a žiaka na rok 2013 nasledovne:
v MŠ na 1300,-€ (rok 2012 - 1250,-€)
v ŠKD     320,-€ (rok 2012 -   300,-€)
v ŠJ         150,-€  (stravné ostáva nezmené)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

5/ Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012
Komisia vzala informáciu na vedomie.

6/ Informácia o príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. 
   kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia a s pripomienkou opravy str.23 Nebezpečné časti :bod 22 Devianta na Deviata.
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

K bodu 3:
Informoval p. Hanulík, zdôraznil:cieľom KL 2012 bolo dostať podujatia čo najbližšie k obyvateľom a rozložiť ho na celú mestskú časť.Ťažiskom aktivít bol areál prírodného kúpaliska Kuchajda s programom “Sobotné koncerty na Kuchajde”.Program bol bohatý aj v Parku na Račianskom mýte,- “ Novomestská promenáda”a na Partizánskej lúke. Propagácia bola promovaná prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, no využívali sa aj tradičné formy (plagáty, letáky v MHD, bannery, informácie na internetovej stránke B-NM, v časopise HNM, TV Markíza, televízia, rozhlas...). “Letné kino” na Kuchajde tak ako minulý rok aj tento malo úspech. V období od 6.júla do 24.augusta sa premietlo 17 filmov s účasťou cca 200 ľudí. Novinkou KL 2012 boli “Filmové pondelky pre pamätníkov”v SK BNM. Tu do budúcnosti treba nadstaviť čas trochu neskôr, z dôvodu záujmu občanov. Počas leta sa pozornosť venovala aj športovým aktivitám. Novinkou na Partizánskej lúke bola “Detská nedeľa na Partizánskej lúke”. Celý cyklus podujatí sa niesol v znamení jednej letnej témy - Cesta rozprávkovým lesom.. Každé popoludnie bolo riešené formou jedného príbehu, pričom návštevnosť sa pohybovala okolo 100 detí. Novomestské KL 2012 bolo organizované vďaka sponzorským darom bez výdavkou MČ BNM.

K bodu 4:
1/členovia komisie boli oboznámení s listom “Výpoveď nájmu” v budove Vernosť.

Dagmar Arvayová
 predseda komisie
zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 25.10.2012

