Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 23.4.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie činnosti SK BNM a Knižnice BNM za I.štvrťrok 2014
4/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Arvayová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 2:
1/ Súťaž návrhov - štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a 
   Kalinčiakovej v lokalite Tehelné Pole, Bratislava - Nové Mesto.
Informoval Ing. arch. Kocka a Mgr. art.Žúžiová, zdôraznili: poslaním súťaže je zhodnotiť a architektonicky vyriešiť areál v atraktívnej lokalite, vytvoriť nový verejný priestor s návrhom mestského parku s funkciami športu a rekreácie, ktorý pomôže oživiť, zatraktívniť predmetný areál a prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite.
Komisia vzala štúdiu architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakovej v lokalite Tehelné pole na vedomie.

2/ Dodatok č.1 organizačného poriadku Komunitného centra mestskej časti Bratislava - 
   Nové Mesto.
Komisia vzala materiál na vedomie.

3/ Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

4/ Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku nového volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

5/ Dodatok č.3 Rrokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
   Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku nového volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4
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6/ Dodatok č.4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové 
   Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku nového volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

7/ Dodatok č.6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
    Bratislava - Nové Mesto
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento prerokovať až na začiatku nového volebného obdobia.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

7/ Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
   Bratislava - Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do 
   orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 mestskej časti 
   Bratislava - Nové Mesto
K materiálu sa komisia vyjadrí až po prerokovaní a pripomienkovaní v poslaneckých kluboch.
Hlasovanie : prítomní : 4
za :           4

K bodu 3:
O vyhodnotení činnosti SK BNM za I.štvrťrok informovala p. Priečinská - poverená riadením SK BNM / viď príloha “Správa o činnosti za I.štvrťrok 2014/

O vyhodnotení činnosti Knižnice BNM za I.štvrťrok informovala riaditeľka knižnice Mgr. Vozniková, zdoraznila: knižnica má zaregistrovaných 1861 čitateľov , v I.polroku 2014 zorganizovala 65 podujatí , čerpanie rozpočtu : príjmy 4 530,09 €, výdavky 50 975,58 €.



K bodu 4:
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 21.5.2014.



Dagmar Arvayová
 predseda komisie





zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 24.4.2014

