
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 18.6.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Rokovanie sa uskutočnilo v areáli na Kuchajde, z dôvodu kontroly pripravenosti areálu na otvorenie KL 2014.

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania. 
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5

K bodu 2:
1/ Návrh  Dodatku č.2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 
    potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/ Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
    k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým
    sa dopĺňa čl. 36b ods.2, v oblasti konania verejných športových podujatí.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

3/ Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
    k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 
    sa dopĺňa čl.9 ods.1 písm. h ), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za 
    ubytovanie.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           5
zdržal sa:  1

4/ Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácia parku na Račianskom Mýte
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ zobrať na vedomie architektonickú štúdiu Revitalizácie parku na Račianskom Mýte s pripomienkou:
- zaradiť do štúdie fontánu na pitie, toalety a viac odpadových košov so separáciou odpadu,
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- zabezpečiť správcu ihriska

K bodu 3:
O kultúrnom lete 2014 informovala prítomných pani Priečinská - poverená riadením SK BNM, zdôraznila: propagácia KL 2014 je zabezpečená na všetkých stánkoch v areáli na Kuchajde, v prostriedkoch MHD a tromi let obrazovkami. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24.9.2014



 
Dagmar Arvayová
 predseda komisie








zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 18.6.2014







