Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 22.1.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2014
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 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   / 
2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh Market, Tomášikova 46 Bratislava.
Informovala pani Kutarňová, pracovníčka odd. PPaSM, zdôraznila: správca trhového miesta tržnice Fresh Market na Tomášikovej 46 v Ba vypracoval trhový poriadok pre uvedený objekt. Spracovaný trhový poriadok obsahuje informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade so zákonom obsahovať( údaje o trhovom mieste, o druhu predávaných výrobkoch a poskytovaní služieb, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovania služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch.....)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

2/Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou: kontajnery pristaviť na všetky miesta v jarnom a jesennom období.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5

3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie 
volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5
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K bodu 3:
Komisia prerokovala a schválila vecný plán zasadnutí komisie.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5


K bodu 4:
- O uskutočnených januárových a pripravovaných kultúrno-športových podujatiach na mesiac február 2014 informoval pán Hanulík, pracovník útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času (bábkové divadlo 4.1.2014, Hravé Nové Mesto 18.1.2014),
februárové podujatia - viď príloha,
- o pripravovaných podujatiach SK BNM informovala poverená riaditeľka pani Priečinská (kaleidoskopy vedomostí - 31.1.,25.4.2014,
tradičné ľudové zvyky - 9.fašiangový karneval -19.2.2014,
tvorivé dielne -práce z hmoty “Fimo” - 26.3.2014)
- o aktivitách Knižnice BNM informovala riaditeľka pani Vozniková: knižnica zameraná na sociálne programy, poukázala na novinky v multifunkčnom oddelení, veľkej obľube sa tešia spoločenské hry zamerané na rozvoj vedomostí, zručností detí...
- o aktivitách školstva informovala pani Hlivová: 
(vystúpenie žiakov ZŠ MČ BNM v Poluse - 5.2.2014,
zápis detí do I.ročníkov, ktorý sa uskutoční v MČ BNM 7.- 8.2.2014,
otvorenie MŠ Odborárska)


Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19.2.2014



Dagmar Arvayová
 predseda komisie


zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 23.1.2014













