Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Ul. Junácka č.1 832 91 Bratislava 3
Oddelenie: Vnútornej správy, školstva, kultúry a športu

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

Prítomný podľa prezenčnej listiny.
Program:  
                 1. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ.
                 2. Prerokovanie rámcového plánu zasadnutí.
                 3. Prizvanie oslovených (Mgr.Tettinger, Mgr.Borčin, Ing.Rác,Rajecký ) 
                 4. Rôzne.	

Otvorenie: Predsedníčka privítala zúčastnených a dala hlasovať o zmene plánu komisie. Vymenila bod č3. s bodom č.1 z dôvodu časovej tiesne prizvaných a presunula bod č.2 do budúcej komisie.
        Hlasovalo : 5
                    Za : 5 
K bodu č.3: Predstavila p. Mgr. Tettingera hovorcu a správcu internetovej stánky MÚ – BANM.   p.Zápražný apeloval na chyby web stránky mestskej časti ktoré sú podľa jeho názoru účelové. P. Tettinger podotkol že chyby sú už odstránené a vyzval p.Zápražného o spoluprácu .  Zápražný požiadal o predloženie štúdie internetovej a webovej stránky mestskej časti. 
p.Rajecký informoval o kultúrnej akcii v DK Stromová s názvom „večer poézie“ a navrhol zlepšiť spoluprácu pri informovanosti o akciách.
Predsedníčka dala slovo p.Svitekovej, ktorá oboznámila komisiu s návrhom na zmenu názvu ulíc. Povedala že materiál bol už v zastupiteľstve pred 5 mesiacmi ale poslanci ho stiahli s tým že treba zistiť názor občanov. Predsedníčka potvrdila že číslovanie je nesystematické a chaotické. Dala hlasovať za zmenu názvu.
Hlasovalo : 5
           Za  : 5

p.Sviteková predstavila ďalší návrh na zmenu názvu ulice a vznik novej ktoré ne sú zaradené ako miestne komunikácie. Predsedníčka poznamenala že v tejto lokalite nie sú domy označené číslom. Mgr.Haliaková odporučila jazykovedný ústav pre kontrolu. 
Hlasovalo : 5
           Za  : 5
Pripomienka : komisia požiadala o preverenie korektnosti názvu ulice jazykovedným úradom.

K bodu č.1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o nájme bytov. Predsedníčka oboznámila komisiu o to že momentálne prebieha čistka bytov kde nie sú pôvodný obyvatelia. Uviedla ako pobieha pridelenie bytu. Komisia zistí podmienky v akých rodiny žijú momentálne a na základe obhliadky sa rozhodne o pridelení. Ing. Tenková zdôraznila že ak budú mať platnú nájomnú zmluvu a riadne platiť nájom budú mať možnosť byt odkúpiť do osobného vlastníctva. 
Hlasovalo : 5
           Za  : 5
	
	Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012.       Ing. Jánošová navrhla aby vystúpili aj odborníci nakoľko harmonogram končí v Júli. Komisia navrhla obmedziť počet vystúpení poslancov na 4 na mesiac s tým že by vystúpenia boli dynamickejšie poprípade systematickejšie zamerané v súčinnosti s komisiou v ktorej pôsobia.

Hlasovalo : 5
            Za : 5

Pripomienka: Júl, August, December.

K bodu č.4: Komisia žiada správu o spôsobe vydávania a distribúcie hlasu nove mesto na rok 2012 a čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011. Mgr.  Mgr.Haliková žiada opodstatnenosť zvýšenia nákladu tlače. Predložiť relevantné fakty. Ďalej žiada o predloženie záujemcov o tlač hlasu nové mesto a výsledky. Predsedníčka navrhla prizvať na ďalšiu komisiu p. Škutkovú.

Hlasovalo : 5
            Za : 5
Predsedníčka prizvala členov na komisiu 20.3.2012 v knižnici na pionierskej ulici o 14.00.

Predsedníčka žiada o vystavenie preukazov pre členov – odborníkov.
Ďalej p.Krajáčová informovala o kultúrnych podujatiach na mesiac Marec. Knižnica informovala o presune spolku Živena do priestorov Knižnice. 18.3.2012 slávnostné založenie a otvorenie klubu. 
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                                                                   Predseda
Komisia pre kultúru, mládež,                                                                                                šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BA-NM





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

