
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 15. 5. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Rôzne


K bodu 1:
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie p. Norovský, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 2:
1/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na II.polrok 2013
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

2/ Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
Informoval riaditeľ EKO-VPS p. Molnár, zdôraznil: obsahom predkladaného materiálu je návrh výdavkov pre EKO-podnik VPS, vynaložených na opravu a rekonštrukciu objektu Tržnice, financovaný z kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice za roky 2011 a 2012.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní :  4
                     za :            4

3/ Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS.
Komisiu informoval riaditeľ EKO - VPS p. Molnár, zdôraznil: jedná sa o majetok, ktorý je neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaralý, žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ BNM neprejavila o tento majetok záujem. Zostatková cena majetku je nulová. Komisia
odporúča, aby materiály týkajúce sa vyradenia prebytočného majetku obsahovali údaje o technickom stave o dátume výroby a ďalšie továrenské údaje.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie: prítomní: 4
 za :          4
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4/ Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013
Komisiu informoval riaditeľ EKO -VPS p. Molnár, zdôraznil: s prípravou na letnú sezónu EKO - VPS začal v máji. Tá spočíva v prácach zameraných na údržbu, opravu, zabezpečenie personálneho obsadenia. Nie sú ešte nainštalované lehátka, počas letnej sezóny bude v areáli zabezpečená poriadková služba. Komisia odporúča pri stánkoch nainštalovať stojany na bicykle.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie: prítomní: 4
 za :          4


5/ Návrh na premenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite “Slanec”, 1 novovzniknutej ulice v lokalite “Koziarka”, 4 novovzniknutých ulíc v lokalite “Ahoj”, všetky v katastrálnom území Vinohrady
Informoval prednosta MÚ BNM p. Kollárik. Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie: prítomní: 4
 za :          4


6/ Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jednolanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička - Kamzík
Informoval prednosta MÚ BNM p. Kollárik. Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie: prítomní: 4
 za :          4


7/ Správa o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Informoval p. Hanulík (referent kultúry a športu MÚ ) a p. Priečinská (poverená riadením SK BNM) zdôraznili: 22. ročník KL 2013 začne 22.6.2013 programom rozdeleným do dvoch blokov, prvý je zameraný na deti, druhý bude predstavovať hlavný program otvorenia KL 2013. Dramaturgia je zostavená tak, aby si všetci návštevníci vedeli vybrať zo širokej hudobnej ponuky. Cieľom KL je dostať podujatia čo najbližšie k obyvateľom o čom svedčí aj ich rozmiestnenie : Novomestská promenáda - nedeľné koncerty na Račianskom mýte. Pre zabezpečenie kultúrnosti podujatia komisia odporúča  zakúpiť skladacie pódium a skladacie stoličky, poverila riaditeľa EKO-VPS o vypracovanie a predloženie cenových ponúk. 
“Sobotné koncerty na Kuchajde”, “Tanečné kultúrne leto” v SK BNM, “Detská nedeľa na Partizánskej lúke”,”Letné kino na Kuchajde” a ”Športové podujatia na Kuchajde”.
Komisia vzala materiál na vedomie 
Hlasovanie: prítomní: 4
 za :          4
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K bodu 3:
1/ p. Zápražný : chýba počítadlo návštevnosti na web. stránke MÚ BNM
2/ riaditeľka Knižnice BNM p. Vozniková informovala o získanom grante z VUC na zakúpenie biblioboxu.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.6. 2013 o 14,30 hod.. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.




Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E. Hlivová
v Bratislave 25. 4. 2013































