
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 20. 2. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Ústna informácia o pláne činnosti SK BNM a Knižnice BNM na rok 2013 a
pripravované kultúrne podujatia pre občanov 
4/ Forma vydávania a distribúcie HNM
5/ 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/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou:
a/ informovať občanov Nového Mesta formou letáka A5
b/ dať na vedomie správcovským spoločnostiam v MČ BNM
c/ VZN dať do HNM, ako informácia do Bratislavských novín
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 3:
1/ O činnosti SK BNM informovala riaditeľka pani Priečinská, poukázala na niektoré zmeny a to: zľavy na poštovnom,
 na poistení áut.
 zakúpenie techniky (mikrofóny, televízor- vo vestibule, prenos aktivít )
V rámci šetrenia finančnými prostriedkami znižuje stav zamestnancov o dvoch ľudí. Dobre sa rozbehli prenájmy, veľký záujem je o kurzy keramiky a šitia . Zameraná je na lepšiu propagáciu formou rôznych médií, zverejňovania cez internet...

2/ O činnosti Knižnice BNM informovala riaditeľka pani Vozniková, poukázala na rozbehnuté grantové projekty a/ z MK SR vo výške 25000,-€ 
 b/ z VUC na zákupenie biblioboxu
z pripravovaných aktivít : “Jarný maratón s knihou “, Noc s Andersenom”,  v spolupráci so SK BNM pripravovaná výstava Wernera Kállaya.



K bodu 3:
Forma vydávania a distribúcie HNM nebola prerokovaná z dôvodu neprítomnosti kompetentných (ospravedlnila sa p. Škutková, p. Borčin), poskytnutie informácií sa posúva na ďalšie stretnutie komisie dňa 20.3.2013

K bodu 5:
1/Komisia sa zaoberala otázkou web. stránky MÚ BNM, poukázala na jej neprehľadnosť (zlú orientáciu sa ), na nespĺňanie štandartov pre informačné systémy verejnej správy.

2/Komisia vyjadrila nespokojnosť k zaslanému materiálu “Kultúrne a športové podujatia MČ BNM na rok 2013”,žiada spracovateľa pána Hanulíka o konkrétnejšie vypracovanie materiálu aj s termínom, časom, miestom konania podujatí.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.3.2013 o 14,30 hod.. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.

Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 21.2.2013




























