Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Ul. Junácka č.1 832 91 Bratislava 3
Útvar:  komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a
 informačné systémy 
2012.

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Predsedníčka ospravedlnila PhDr. Bačiak-Masarykovú za neprítomnosť.

Program:  
                  1. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ.
                  2. Prerokovanie návrhu Kultúrneho leta 2012
                  3. Rôzne.

Predsedníčka dala hlasovať o dnešnom programe.
                    
                   Hlasovalo: 5
                               Za: 5
                 -   bez pripomienok



1. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ 
 a) Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto, ktorým. sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ
B-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ
B-NM Č. 3/2007 zo dňa 11.12.2007,VZN MČ B-NM č. 2212008zo dňa 16.12.2008 a VZN
MČ B-NM ČO 3/2009 zo dňa 22.4.2009 na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

                    Hlasovalo: 5
                                Za: 5
                 - bez pripomienok
 
   b) Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-NM na II. polrok 2012 

                   Hlasovalo: 5
                               Za: 5
	bez pripomienok

   
  c) Návrh poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
                 
                   Hlasovalo: 5
                               Za: 5
	bez pripomienok

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
 
                   Hlasovalo: 5
                               Za: 5
	bez pripomienok

 

2. Návrh kultúrneho leta 
           Pán Tettinger predstavil plán kultúrneho leta na rok 2012. Otvorenie, priebeh a záver.
Navrhol spojiť záver kultúrneho leta a hody a tým ušetriť finančné prostriedky. Predstavil program, formu propagácie a organizačné zabezpečenie. Pán Zápražný navrhol aby MČ získala na daný čas billboard umiestnený na vchode alebo na oplotení okolo Kuchajdy. 

-komisia zobrala na vedomie

3.Rôzne:  
           a)Pani Tenková predstavila projekt „premietanie pre pamätníkov“, ktorý bude prebiehať v Stredisku kultúry Vajnorskej. Propagácia bude prebiehať cez kluby dôchodcov, ktorí budú mať možnosť výberu obľúbeného filmu.   
				
            b) predsedníčka Živeny pani Bučeková oboznámila komisiu s novým sídlom v Knižnici na Pionierskej ulici. Predstavila činnosť Živeny (tréningy pamäte, sociálne témy, kultúra) a vyzvala na možnosť spolupráce.

            c) Nezisková organizácia ktorá ošetruje, kŕmi a stará sa o bezdomovcov požiadala o finančný príspevok 500eur mesačne. 
           
            d) Zmena hospodárenia EKO podniku VPS. Žiadajú zmeniť na príspevkovú organizáciu aby mohli plniť nielen verejnoprospešné činnosti ale aj činnosti podnikateľského charakteru ako napríklad (služba zberu psích exkrementov, koše na psie exkrementy). Navrhovaná zmena k 1.7.2012. Predsedníčka vyzvala EKO podnik VPS o vypracovaie materiálov ohľadom zmeny.  

	komisia zobrala na vedomie, zatiaľ žiadne hlasovanie.

       

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


Vybavuje: Ing. Tomáš Hanulík
tel.č.: 0903 899 777

