
 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,   IS,  medzinárodne  vzťahy Miestneho   
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto                  

 
                     
                                                       v  B r a t i s l a v e  2 4 .  1 1 . 2 0 1 6  

 
                    Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č .   7 /2 016  

 
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo  
dňa 23.11. 2016 o 13,30 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, 2. poschodie miestnosť č. 224 
s presunom na č.dv. 619/6. posch. o 14, 30 hod.  

 
      Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ  

2.1.Vecný plán zasadnutí MR s MZ na rok 2017, Časový harmonogram zasadnutí MR, MZ a K-MZ na rok 2017 
s návrhom, prísediaci december 2016 s návrhom, 
2.2.  Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. .....2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v MČ Bratislava – Nové Mesto  
2.3.VZN č. .../2016 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Nové Mesto 
2.4.Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto na roky 2017-2019 
2.5. Návrh VZN MČ Bratislava- Nové Mesto č. ..../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové 
Mesto  
2.6. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „ Vernosť“ pre spoločnosť Vernosť 
s.r.o.      
2.7.Prograrm rozvoja MČ Bratislava – Nové Mesto na roky 2016 - 2020, odkaz na link 

3. Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy na rok 2016  
4. Rôzne( zahŕňa aj bod analýzy vody v Kuchajde)  
5. Štúdia EKO podniku – zasadačka 619/6 posch. 
6. Štúdia klientskeho centra- zasadačka 619/6 posch. 

  
 

K bodu 1 – Otvorenie 

 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. Prítomní členovi komisie a  členovia 
odborníci súhlasia  so zmenou programu zasadnutia komisie. Zmena programu bola schválená s  počtom  6 hlasov 
prítomných poslancov. Zmena sa dotýkala zaradenia nového bodu do programu rokovania  č. 2.8. a to Záver 
Kultúrneho leta  2016 v Novom Meste,  ďalšia zmena sa dotýkala materiálov a to EKO podniku :Odstránenie stavby 
reštaurácia Snežienka,  statika tohto objektu ( statický posudok ), návrh na schválenie riešenia havarijného stavu 
objektov lanovej dráhy v správe EKO podniku , Informácia o analýze vody v areáli Kuchajda, Návrh VZN Bratislava – 
Nové mesto č..../2016, ktorým s určuje výška dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ  a žiaka vo všetkých 
zariadeniach  MČ Bratislava – Nové Mesto, tieto sa nebudú prerokovať z dôvodu neúčastí  prizvaného zástupcu EKO 
podniku a zároveň z dôvodu oneskoreného predloženia materiálov – dňa 21. 11. 2016 a ktoré už nebolo možné zaradiť 
do pozvánky.  Prítomní : 6 
                        Za :           6 
K bodu 2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2.1.Vecný plán zasadnutí  MR a MZ na rok 2017, Časový harmonogram zasadnutí MR, MZ a K-MZ na rok 2017 
s návrhom, prísediaci na súde december 2016 s návrhom. Komisia berie na vedomie uvedený materiál.   
                     Za:          5 
2.2.Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č...../2016 , ktorými sa určujú pravidlá času predaja  obchode a času 
prevádzky služieb v MČ Bratislava- Nové Mesto . Komisia odporúča materiál schváliť v MR a MZ.   
Prítomní :  6 
Za            : 6 
 
2.3. VZN č.... /2016 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Nové Mesto . Doporučuje schváliť MR a MZ. 
Za : 3 
Zdržali sa: 2 
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2.4. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019.  Komisia chcela podrobnejšie vedieť kapitálové výdavky , čoho sa týka 
položka projektová dokumentácia, ktorého objektu čí Makovického alebo iného objektu. 
Za : 3 
Zdržal sa: 2 
 
2.5.Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č......./2016 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu MČ Bratislava – Nové 
Mesto  .Komisia odporúča schváliť uvedený materiál v MR a MZ   
 
Za          :  6 
 
2.6. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „Vernosť „ pre spoločnosť Vernosť s.r.o.  
       Doporučuje schváliť MR a MZ. 
Za: 3 
Zdržali sa: 3 
 
2.7.Progam rozvoja MČ Bratislava – nové mesto na roky 2016 – 2020, odkaz na link 
 Zároveň členovia komisie navrhujú, aby sa PHaSR prezentoval na úrovni stretnutí  s verejnosťou a poslancov . 
Za: 6 
 
2.8.Záver kultúrneho leta 2016. Doplniť ešte dalšie údaje ohľadne celého kultúrneho diania  na územi MČ Bratislava – 
Nové mesto.  Správa sa berie na vedomie. 
 
K bodu 3. 
_________ 
Vyhodnotenie činnosti komisie pre kultúru...... v roku 2016.      Bol podaný návrh ,aby sa januárové stretnutie konalo na 
ul. Jeseniovej č. 43 v Bratislave v priestoroch Knižnice. Bude vypracovaný nový plán práce komisie  na rok 2017. 
 
 
V Bode 4. Rôzne 
____________  
Bol  prejednaný aj materiál Informácia o zavedení poplatku za rozvoj v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. 
o miestnom poplatku  za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Podľa názoru komisie je potrebné zistiť a to 
dotazom u ostatných MČ čí tieto poplatky budú riešiť miestne časti svojim VZN alebo samotný Magistrát hl. mesta 
Bratislavy. Komisia berie tejto materiál na vedomie.  
Za: 6 
  
Ostatné materiály neboli prerokované z dôvodov, ako už bolo spomenuté v bode 1. pozvánky  
 
Mgr. Jana Vozníková informovala komisiu o novinkách v oblasti  knižníc.  
 
Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová a poďakovala prítomným aj prizvaným za 
účasť na rokovaní komisie. Komisia sa presunula do zasadačky na 6. poschodí z dôvodu prerokovania bodu 5. a bodu 
6. programu komisie  
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                                                                                                 Predsedníčka komisie: 
 
Dr. Viera Rákociová v.r                                                                                                Ing. Zuzana Rattajová, v.r.                             
 
 
 
 
 
 


