Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 19. 3. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Plánované investičné zámery SK BNM, Knižnice BNM, Školak klubu na rok 2014
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 7
 za:            7

K bodu 2:
1/ Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšova.
Informoval hlavný architekt MÚ BNM pán Kocka, zdôraznil: koncom roka 2011 bolo vypracované Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšova v zmysle vecného plánu úloh pre rok 2012 a v súvislosti so schválením Zmien a doplnkov 02 Územného plánu hl.m. SR Bratislavy. Sumárne bolo zaslaných 68 pripomienok, z čoho návrh odporúča 34 akceptovať a 34 zobrať na vedomie.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 7
za :           7

2/ Návrh Dodatku č.3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou: účinnosť materiálu nech je podmienená funkčnosťou novozvolených poslancov.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :           6
zdržal sa : 1

3/ Návrh Dodatku č.4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : účinnosť materiálu nech je podmienená funkčnosťou novozvolených poslancov.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :           6
zdržal sa : 1
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4/ Návrh Dodatku č.6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : účinnosť materiálu nech je podmienená funkčnosťou novozvolených poslancov.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :           6
zdržal sa : 1

5/Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou : účinnosť materiálu nech je podmienená funkčnosťou novozvolených poslancov.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :           6
zdržal sa : 1

6/ Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a destských jaslí za rok 2013.
Komisia vzala informatívnu správu na vedomie.

7/ Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013.
Komisia vzala informatívnu správu na vedomie.

K bodu 3:
Investičné zámery: 
Školak klub /vybudovanie plážového ihriska a doskočiska, oprava strechy /
Knižnica Pionierska 12 BNM /vybudovanie novej pobočky knižnice - Odborárska - 
Vernosť, rekonštrukcia terasy na ihrisko/

K bodu 4:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.4.2014



Dagmar Arvayová
 predseda komisie





zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 20.3.2014

