Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 23.10.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Informácia o uskutočnených športových akciách v MČ BNM
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/ Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliťv súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013.
Komisia vzala materiál na vedomie.

3/ Návrh na odpísanie pohľadávok (p.Csilla Etelka Szabó, p. Angelika Vizváryová).
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliťv súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 4•
za :           3
zdržal sa : 1
• poznámka odchod p.Mašátovej

4/ Bilancia hospodárenia EKO-podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 - 2013.
Komisia vzala materiál na vedomie.

K bodu 3:
1/O uskutočnených a aj pripravovaných športových aktivitách v Školak - klube informoval vedúci klubu Mgr. Blaho, zdôraznil : okrem každodennej činnosti pohybových aktivít jednotlivcov i kolektívov sa od januára do septembra 2013 zorganizovalo 5 turnajov s účaťou cez 200 osôb. Akcie sa uskutočňovali podľa harmonogramu “ Kalendára podujatí na rok 2013”. Do konca roka sa ešte uskutočnia 2 športové akcie (nohejbal a stolný tenis )
Z údržby objektu sa opravila časť poškodenej omietky po zatekaní strechy, svojpomocne boli opravené posilňovacie stroje, výmena tabule s názvom areálu. 
Poukázal na:
-nevyhnutnú výmenu okien, ktoré sú v kritickom stave, 
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-opravu a nalakovanie parkiet v aerobikovej a squashovej telocviční,
-vymaľovanie priestorov (naposledy v roku 1994 ),
-lepšie vybavenie šatní,
-modernizáciu posilňovne.
V exteriéroch na opravu povrchu ihriska na hokejbal a bežeckej dráhy (v súčastnosti sa z dôvodu bezpečnosti nemôžu vykonávať športové aktivity) 
Vzhľadom k zvyšujúcemu sa záujmu verejnosti o využívanie priestorov Školak klubu aj v dopoludňajšom čase, vedúci Školak klubu navrhuje rozšírenie prevádzky klubu  už od 8.00 hod. do 15.00 hod. v pracovných dňoch s tým, že normálna prevádzka od 16.00 do 20.00 hod. by ostala nezmenená (viď priložená príloha “návrh”)
Komisia vzala informáciu na vedomie s pripomienkami:
a/ zlepšiť propagáciu podujatí cez HNM ( doteraz skôr žiadna)
b/ rozšíriť prevádzku aj v dopoludňajšom čase
c/ v rámci výmeny piesku v pieskoviskách na verejných detských  priestranstvách vymeniť piesok aj v areáli Školak - klubu.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/Informácia o vyhodnotení športových aktivít v roku 2013 - spracovateľ Ing. Hanulik (referent útvaru komunikácie,kultúry,športu,mládeže a voľného času)
komisia vzala na vedomie.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.11.2013 o 14,30 hod.. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.




Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 24.10.2013










