 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 23.1.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2013
4/ Plán kultúrnych podujatí
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

K bodu 2:
1/ Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín
   a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
   Informovala vedúca oddelenia sociálnych služieb p. Vojtechová. Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           5
                     zdržal sa : 1

2/ Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013
    Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

3/Návrh Dodatok č.1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - 
   Nové Mesto
   Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

4/ Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
   Bratislava - Nové Mesto
   Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia s pripomienkou:
 zverejňovania MZ (termín, miesto konania, program) na web.stránke najneskôr 3 dni pred zasadnutím MZ MČ BNM.
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Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

5/ Návrh Dodaktu č.2 Štatútu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Dodatku č.1 
   schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 
   20.9.2011 uznesením č.6/04
   Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           5
                     zdržal sa : 1

K bodu 3:
Komisia prerokovala a schválila plán činnosti Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM na rok 2013 s časom začatia o 14:30 hod.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

K bodu 4:
Plán kultúrnych podujatí nebol prerokovaný z dôvodu neprítomnosti p. Hanulíka. Komisia ukladá p. Hanulíkovi zaslať materiál e-mailom všetkým členom komisie. T: 25.1.2013

K bodu 5:
1/ Pán Zápražný žiada o fyzickú kontrolu inštalácie všetkých 60 licencií systému Windovs 
    8 v správe MÚ BNM
2/Členovia komisie žiadajú o predloženie koncepcie a plánu realizácie telekomunikačných služieb a informačných systémov v správe MÚ BNM. 

Dagmar Arvayová
 predseda komisie

zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 24.11.2013









Vecný plán komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy.

23.január 
1. Prerokovanie materiálov do MR a MZ
2. Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2013
3. Plán kultúrnych podujatí na rok 2013 
4. Rôzne

20.február
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Ústna informácia o pláne činnosti SK a Knižnice BNM na rok 2013 a pripravované
kultúrne podujatia pre občanov . 
3.Forma vydávania a distribúcie HNM 
4.Rôzne

20.marec
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Plánované investičné zámery SK B-NM, Knižnice B-NM, Školak klubu na rok 2013
3.Rôzne

24.apríl
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Vyhodnotenie činnosti SK B-NM a Knižnice B-NM za I.štvrťrok 2013
3.Rôzne

15.máj
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ  
2.Príprava KL 2013
3.Príprava kúpacej sezóny v areáli Kuchajda v roku 2013
4.Rôzne 

19.jún
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Rôzne

11.september
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Vyhodnotenie KL 2013 a letnej sezóny v areáli na Kuchajde
3.Rôzne

23.október
1.Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2.Informácia o uskutočnených športových akciách v MČ BNM
3.Rôzne

20.november
1. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
2. Vyhodnotenie Komisie kultúry a športu za rok 2013
3. Rôzne



