

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 21.5.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/Príprava Kultúrneho leta 2014
4/ Rôzne

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

K bodu 2:
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.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Informoval prednosta MÚ BNM pán Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

3/ Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na II. polrok 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia: 
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

4/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.  /2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Informoval pán Kollárik - prednosta MÚ BNM zdôraznil: návrh nariadenia je modernou právnou normou, ktorá upravuje spôsob vykonania verejného zhromaždenia občanov 
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mestskej časti, a tým upravuje aktívne zapojenie občanov do správy verejných vecí jednou z priamych noriem tejto účasti.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

5/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   /2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

6/Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
Informoval hlavný architekt MČ BNM pán Kocka, zdôraznil: vzhľadom na značný rozsah predložených zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú aj ostatných mestských častí je materiál upravený so zameraním na zmeny, ktoré sa priamo týkajú mestskej časti Nové Mesto, alebo všeobecné zmeny, ktoré ovplyvnia jej územnú reguláciu.
Komisia vzala materiál na vedomie.

7/Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu “Vernosť” a parc.č.13528.
Informoval prednosta MÚ BNM pán Kollárik.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.:
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

8/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

9/ Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre televízne vysielanie
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           5
zdržal sa:  1
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10/Návrh Dodatku č.2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           6

K bodu 3:
Informoval pracovník kultúry a športu MÚ BNM pán Hanulík. Otvorenie Kultúrneho leta 2014 sa uskutoční 21.6.2014. Program bude rozdelený do dvoch častí , doobedie bude venované športovo-zábavným podujatiam pre detí. V druhej časti - od 15,00 hod. program začne vystúpením žiakov zo ZŠ MČ BNM, nebude chýbať ľudová hudba, pútačom bude vystúpenie speváčky Smatanovej, vo večerných hodinách zapálenie vatry a ohňostroj. 
Program KL 2014 pán Hanulík zašle na e-mailové adresy všetkým členom komisie.


K bodu 4:
Komisia upozornila na nedostatočné zabezpečenie služby kosenia trávy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.6.2014 o 14,00 hod. v areáli na Kuchajde, v prípade nepriaznivého počasia v budove MÚ BNM. 





Dagmar Arvayová
 predseda komisie








zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 22.4.2014

