Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy MZ MČ BNM konanej
dňa 22.10.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Knižnica Vernosť na Nobelovej ul.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ 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:
1/ Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015.
Informoval p. Pavlovič – pracovník EKO-VPS.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

2/ Informácia o vyhodnotení letnej sezóny 2014 v areáli na Kuchajde.
Informoval p. Pavlovič – pracovník EKO-VPS, zdôraznil: zvažuje sa:
	úprava terénu pri soche “Strom života”, 

inštalácia kamery na monitorovanie areálu.
Podnety od členov komisie – prehodnotenie 
	toalety sa zatvárajú o 22.00 hod., prevádzka bufetov v areáli je dlhšia

vytvoriť priechod pre chodcov aj zo zásobovacej brány od Polusu (len časť by bola otvorená) 
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6


3/ Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu –Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6
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4/ Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

5/ Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ BNM na I.polrok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

6/ Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

7/ Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017.
Komisia vzala materiál na vedomie.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6


K bodu 3:
Riaditeľka Knižnice BNM informovala o rekonštrukcii knižnice Vernosť na Nobelovej ulici, slávnostné otvorenie je naplánované na 3.11.2014.







Dagmar Arvayová
 predseda komisie





zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 22.10.2014











