

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 19. 3. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Plánované investičné zámery SK BNM, Knižnice BNM, Školak klubu na rok 2013
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 schválenie kúpy pozemkov v k.ú.Vinohrady registra “C” KN parcely č.18340/10 a parcely č.18340/11, evidovaných v overenom GP č.68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o....) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

2/ Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy škôl v zraďovacej pôsobnosti 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

3/ Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012.
Informovala podpredsedníčka RR HNM pani Škutková, zdôraznila: forma, rozsah, periodicita ostáva nezmená, k zmene došlo v náklade časopisu (v roku 2012 predstavoval 23 200 kusov, oproti roku 2011 vzrástol o 1600 kusov z dôvodu nárastu domácností vzhľadom na novú výstavbu ). Komisia v diskusii upozornila na dlhé profilové články, na poskytovanie väčšieho počtu informácií týkajúcich sa diania v MČ BNM a zároveň požiadala o vydanie zoznamu ulíc s určrením správcu komunikácií, ktorý má na starosti jej údržbu a opravu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia s pripomienkou:
do súhrnných ročných nákladov v roku 2012 zapracovať finančné náklady za distribúciu HNM.
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

K bodu 3:
O plánovaných investičných zámeroch 
a/ Knižice BNM informovala riaditeľka knižnice pani Vozniková, poukázala na zastaralú kabeláž, prerába sa čitáreň, ktorou sa vytvorí voľnočasové centrum , knižnica musí zainvestovať do vlastnej grafiky
b/Školak klubu písomne informoval pán Blaho (viď príloha)

K bodu 4:
Pán Böhm informoval komisiu o elektronizácií služieb bratislavskej samosprávy ako aj o informačných systémoch na MÚ BNM.


Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24. 4. 2013 o 14,30 hod.. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.




Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 20.3.2013






















