Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 20.11.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné 
systémy MČ BNM
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 2:
1/ Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto pre rok 2014.
Informoval spracovateľ - pán Hanulík, zdôraznil: pri predkladaní návrhu podujatí na rok 2014 sa vychádzalo z projektov, ktoré sa úspešne etablovali do kalendára MČ v uplynulých rokov a stretli sa s pozitívnou odozvou.
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou doplnenia organizátora podujatí a zostavovania mesačného plánu podujatí ( termín, miesto, organizátor )
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

2/ Návrh Dodatok č.2 Zásad hospodárenie s bytmi v MČ BNM zo dňa 26.6.2012
Informovala pani Biháryová z odd. PP a SM, zdôraznila: účelom tohto predkladaného materiálu je stabilizácia mladých učiteľov pôsobiacich na základných školách, ľudí pracujúcich v organizáciách, ktoré sú v pôsobnosti MČ BNM.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

3/ Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

4/ Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BNM na rok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4
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5/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

6/ Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca MČ BNM.
Komisia vzala materiál na vedomie.

7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl.m.SR Bratislavy č..../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

8/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratisalava - Nové Mesto na roky 2014 -2016
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ zobrať na vedomie.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           3
zdržal sa : 1


K bodu 3:
Predsedníčka pani Arvyová vyhodnotila činnosť komisie za II.polrok 2013, zdôraznila: 
prácu a účasť v komisii hodnotím veľmi kladne a prínosne, nakoľko sme v komisii riešili dosť širokú škálu občianskych ale aj úradných záležitostí, komisia zasadala podľa riadne zvolených zasadnutí a pracovala podľa schváleného plánu činnosti.

K bodu 4
Riaditeľka Knižice BNM informovala o vypracovaných grantoch:
- z VUC-ky - zameraný k 35.výročiu otvorenia Knižnice BNM na Pionierskej 12
- z Ministerstva kultúry SR zameraný na akvizíciu a letné čítanie (detské ihriská, Kuchajda)
o pripravnovaných podujatiach: 4.4.2014 Noc s Andersenom.





Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 21.11.2013

