Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 24.9.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie KL 2014 a letnej sezóny na Kuchajde
4/ Rôzne

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/ Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy.
Informovala Mgr. Moravčíková - Tomčíková zdôraznila: tieto zásady upravujú podmienky a postup prenajímania majetku a určovanie ceny nájmu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré prejavili záujem o prenájom majetku. Predmetné zásady sa vzťahujú na majetok vo vlastníctve MČ, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy zvereného do správy MČ BNM a tohto ďalej zvererného zo strany MČ do správy rozpočtovým organizáciám...
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.    /2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
Informovala pani Hlivová,zdôraznila:
výška dotácia MČ BNM na dieťa a žiaka na rok 2015 sa upravuje nasledovne:

názov zariadenia
rok 2014
rok 2015
materská škola
1300,-€ / na dieťa
1370,-€/ na dieťa
školský klub detí
320,-€/ na žiaka
330,-€/ na žiaka
školská jedáleň
150,-€/ na stravníka
170,-€/ na stravníka

Výška príspevku rodiča na jedno dieťa v materskej škole a v školskom klube detí :

názov zariadenia
rok 2014
rok 2015
materská škola•
15,-€/ na dieťa 
20,-€ / na dieťa
školský klub detí
15,-€/ na žiaka
15,-€/ na žiaka
okrem MŠ Pionierska 12/A, kde poplatok rodiča ostáva nezmenený (60,-€/ na dieťa)

Stravné - viď Príloha č.1 k VZN č.    /2015
Zvýšenie príspevkov na dieťa v MŠ, žiaka ŠKD a školskej jedálne (ŠJ)je smerované a viazané na zvýšenie miezd zamestnancov MŠ, ŠKD A ŠJ 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           4
zdržal sa:  1

3/ Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2015.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            4
 zdržal sa:  1

4/ Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto za I.polrok 2014.
Komisia vzala materiál na vedomie.

5/ Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové na roky 2015 - 2017 
Komisia vzala materiál na vedomie.

K bodu 3:
1/Riaditeľka Knižnice BNM Mgr. Vozniková informovala o:
- výstave “Interiér Knižnice BNM v návrhoch študentov” , ktorá potrvá do 30.9. 2014 v
 priestoroch Polus City Center
- ponukovom liste podujatí a aktivít Knižnice BNM
- novej pobočke Knižnice BNM na Nobelovej ul.
- akcii -zážitkové čítanie v nákupnom stredisku Centrál Park

2/ Ing. Tenková informovala o novom športovom klube “ ŠK ELITE JUNIOR”. Klub, ktorý združuje vo svojich radoch deti a mládež, pre ktorých je záujmovou činnosťou niektorá z biliardových hier, ako pool biliard alebo snooker. Klub je určený pre deti od 9 rokov a členstvo je možné do dovŕšenia 25 roku života.

3/ Do komisie, konanej dňa 22.10.2014 pripraviť Vyhodnotenie KL 2014 ( z:  p. Hanulík) 
a letnej sezóny v areáli na Kuchajde (z: EKO-VPS) v písomnej forme zaslať členom komisie.

K bodu 4:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 22.9.2014

Dagmar Arvayová
 predseda komisie
zapísala: E.Hlivová

