Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 21.11.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie športových aktivit - Školak klub, MÚ BNM
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

K bodu 2:
1/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS..
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným.čl.8, ods.3 zákona č.138/1991 Zb.. Jedná sa o majetkok (Felicia kombi 1,6 l a ramenný nakladač, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave s nákladným prevádzkovaním), ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný, žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ BNM neprejavila o tento majetok záujem. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní :5
                     za :          5

2/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS /prístrešok/
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným.čl.8, ods.3 zákona č.138/1991 Zb. Z dôvodu možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov EKO-podniku VPS bola vykonaná kontrola kovového prístrešku vo dvore prevádzkovej budovy Račianska 28 v zmysle STN 7302601. Z kontroly vyplynulo, že prístrešok je v zlom technickom stave.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

3/ Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o..
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom  vlastným. 
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zákon č.138/1991 Zb. čl.12 ods.3 pís.b .”Ide o odpustenie a odpísanie dlhu za kalendárny rok spolu v čiaste 332,-€, 3 320,-€ 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie: prítomní: 5
 za:           5

4/ Návrh na odpísanie pohľadávok
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil: Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ BNM a s majetkom vlastným. zákon č.138/1991 Zb. čl.12 ods.3 pís. a. Ide o DOMINO spol.s.r.o.- premenovaná na P.H.Group 1, s.r.o. Moskovská 15 811 08 Bratislava  - istina v sume 26 176,48 € (877 592,00 Sk) a spoločnosť PRESPORK - CENTER s.r.o. Nobelova 5 831 02 Bratislava - istina v sume 6 706,43 € (31 346 626 Sk)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

5/ Návrh dodatku č.11 zriaďovateľskej listiny organizácie Eko-podniku VPS
Informoval p. Pavlovič. Zdôraznil:  EKO-VPS podnik od 1.1.2013 mení spôsob financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Príspevková organizácia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať aj aktivity nad rámec stanovenej verejnoprospešnej činností.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia:
Hlasovanie : prítomní: 5
za:           5

6/ Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a 
 Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní: 5
za:           5

7/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   
   /2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Mestská časť vykonáva na svojom území ako správca dane správcu týchto daní:
-daň za psa,
-daň za predmetné automaty,
-daň za nevýherné hracie prístroje,
-daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : § 2 Daň za psa bod 5 c znížiť na 20,-€
5 e zvýšiť na 20,-€
5 f znížiť na 50,-€
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Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

8/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013 - 2015
Stanovisko k danému matieriálu vyjadrí komisia po mimoriadnom zasadnutí dňa 26.11.2012 za účasti vedúcej finančného a hospodárskeho oddelenia p. Ondrovej.

K bodu 3:
O športových akivitách Školak klubu  informoval vedúci zariadenia p. Blaho. Zdôraznil: 
Školak klub so školským dvorom slúži na športové vyžitie v čase od 8:00 do 16:00 hod. pre potreby ZŠ Riazanská, vo večerných hodinách pre verejnosť. Športové aktivity sa uskutočňujú 18 rokov. Záujem zo strany občanov je na ihriskách o loptové hry a vnútri o :posilňovňu, aerobic, squash, ping-pong . Zo športových aktivít, ktoré sa uskutočnili : turnaje juniorov a seniorov vo futbale, v stolnom tenise žiakov, nohejbalový turnaj, vibíjaná a beachvolejbal, nohejbal, stolný tenis....Poukázal na zatekanie zo strechy do priestorov. 

K bodu 4:
Pán Pašternák odprezentoval návrh projektu zhotovenia a slávnostného osadenia pamätnej tabule významnej slovenskej poetky , spisovateľky a prekladateľky Maši Halamovej, obyvateľky mestskej časti Nové Mesto - Sibírska 64. Naplánované osadenie 5.9.2013 pri príležitosti 105. výročia nedožitých narodenín umelkyne. Finančné prostriedky od sponzorov a tiež podpory MČ BNM.
Komisia zaujala kladné stanovisko k zhotoveniu a realizácii projektu.
Hlasovanie: prítomní: 5
 za:           5




Dagmar Arvayová
 predseda komisie
zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 22.11.2012






