Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 24. 4. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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


K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

K bodu 2:
1/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BNM, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v MČ BNM.
Informoval pracovník Eko - podniku VPS p. Pavlovič, zdôraznil: MČ BNM od roku 1995 prostredníctvom príspevkovej organizácie EKO-VPS zabezpečuje rozvoz pitnej vody do 6 -tich domácností, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu. Pitná voda sa rozváža celoročne 2 dni v týždni. Všetky náklady, spojené s rozvozom pitnej vody idú na ťarchu rozpočtu MČ BNM. Novým VZN sa upravuje nový spôsob dodávky pitnej vody - zmenu z pôvodného zabezpečenia dodávky pitnej vody vrátane dopravy na miesto určenia na spôsob nový - priamy samostatný odber.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia s pripomienkou: zásobovanie pitnou vodou riešiť individuálne s ľuďmi zdravotne postihnutými.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6
                    zdržal sa:   0

2/ Návrh dofinancovania mimoriadnych výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
Informoval pracovník EKO-VPS p. Pavlovič, zdôraznil: obsahom predkladaného materiálu je návrh dofinancovania výdavkov pre EKO-VPS, vynaložených nad rámec rozpočtových bežných výdavkov a mzdových výdavkov v roku 2013. 
Komisia vyjadrila poďakovanie zamestnancom EKO-VPS za zvládnutie dlhej zimnej údržby. Vedúceho oddelenia verejného poriadku Ing. Svetlovského žiada o informáciu o počte vybraných sankcií za neodhrabané chodníky a od koho ? (správca, súkromník)  
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6
                    zdržal sa:   0
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3/Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnikVPS pre rok 2013
Informoval pracovník EKO-VPS p. Pavlovič, zdôraznil: obsahom predkladaného materiálu je návrh kapitálových výdavkov pre stredisko dopravy Eko - podniku na nákup strojov a technického vybavenia pre zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií. Technické vybavenie vozového parku  je v zlom stave (straré stroje, drahá údržba), zvyšuje sa rozsah úloh činností a výkonov zabezpečovaných EKO-VPS.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie : prítomní :  6
                     za :            6
                     zdržal sa:   0

4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.   /2013 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území MČ BNM
Informoval prednosta MÚ BNM pán Kollárik, zdôraznil: dňa 20.10.2009 MZ MČ BNM prijalo VZN č.4/2009, ktoré stanovilo podmienky predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v MČ BNM s účinnosťou 8.11.2009. Nariadenie bolo doplnené novým VZN č.2/2012, nadobudlo účinnosť dňom 3.5.2012. Zároveň úplne znenie VZN č.4/2009 nadobudlo účinnosť dňom 3.5.20012. Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora, ktorý sa domáha zrušenia celého VZN pre údajnú nejednozančnú definíciu verejne prístupného miesta.V rámci stanoviska k predmetnému protestu je odporučené protestu prokurátora vyhovieť a nariadenie spracovať na novo.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie: prítomní: 6
 za :          6
                  zdržal sa:   0


5/Návrh Dodatku č.3 Štatútu MČ BNM
Informoval prednosta MÚ BNM pán Kollárik, zdôraznil: podľa § 17 ods.5 zákona 337/1990 Zb. o hl.m.SR Bratislave v znení neskorších predpisov “ Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MÚ a poriadok odmeňovania zamestancov mestskej časti, informuje MZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku.” Na základe tohto ustanovenia sa stali niektoré ustanovenia Štatútu MČ BNM nadbytočné.
Pán Zápražný požiadal prednostu MÚ BNM pán Kollárika o selektívne zverejňovanie odpovedí na informácie v zmyle zákona 211 o prístupe k informáciám.  T: 15.5.2013
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
Hlasovanie: prítomní: 6
 za          : 6
                  zdržal sa:  0
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6/ Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2012
Komisia vzala materiál na vedomie 
Hlasovanie: prítomní: 6
 za          : 6
                   zdržal sa:  0


K bodu 3:
1/ Prednosta MÚ BNM pán Kollárik informoval o probléme Bojnícka ul..
2/ Riaditeľka Knižnice BNM informovala o zapojení sa knižnice do celoštátnej 
prehliadky Okna, v ktorej K BNM obsadila I.miesto.
3/ Pani Haliaková-Mašátová - vyslovila požiadavku obnovenia súťaže “o najkrajší balkón, 
 o najkrajšiu predzáhradku.”




Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 5. 2013 o 14,30 hod.. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.




Dagmar Arvayová
 predseda komisie


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












