Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 19.2.2014

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 2014
4/ Forma vydávania a distribúcie HNM
5/ 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:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenie MČ BNM vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.5/1999 zo dňa 29.6.1999, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.12/2000 zo dňa 10.10.2000, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.1/2001 zo dňa 17.4.2001, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.3/2002 zo dňa 18.6. 2002, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.10/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.2/2010 zo dňa 20.4.2010 a Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.1/2012 zo dňa 2012.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

K bodu 3:
O činnosti Knižnice BNM inforomovala pani Vozniková - viď priložená príloha
O pripravovaných podujatiach SK BNM informovala p. Hlivová, ktorá vychádzala z mesačného plánu podujatí SK BNM - zdôraznila: z nových podujatí, ktoré sa tešia obľube :
- “ NA KUS REČI S JOZEFOM BANÁŠOM a jeho hosťom.”
- “ ČAROVNÉ SLOVÍČKA” - podujatie pripravované v spolupráci s Vydavateľstvom Ikar a MČ BNM je určené pre detí MŠ a I.ročník ZŠ (27.3.2014 o 15.00 hod. v SK BNM)

K bodu 4:
O forme a distribúcii HNM informovala podpredsedníčka redakčnej rady HNM pani Škutková - viď priložená príloha





K bodu 5:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.3.2014



Dagmar Arvayová
 predseda komisie





zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 21.2.2014




































