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

 
                    Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č .   6 /2 016  

 
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo  
dňa 19.10. 2016 o 14,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, 2. poschodie miestnosť č. 224 

 
      Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

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

2.1.Návrh VZN č...../2016 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v ŠZ 
zriadených MČ  Bratislava – Nové Mesto 
2.2. Návrh Dodatku č. .........k Štatútu  hl. mesta Bratislavy  
2.3.Stanovisko MZ k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta Bratislavy SR v oblasti odpadového hospodárstva 
2.4.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda na rok 2016    

3. Informácia o športových aktivitách v MČ Bratislava – Nové Mesto, náklady na Kultúrne leto 2016 a presný 
štruktúrovaný rozpočet Kultúrneho leta 2016 

4. Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ Bratislava – Nové Mesto 
5. Rôzne( zahŕňa aj bod prezentácia investičného zámeru MČ – klientske centrum )  

  
 

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  7 hlasov 
prítomných poslancov. Zmena sa dotýkala : vynechaním bodu – prezentácia investičného zámeru na základe storna 
prezentácie od  Ing. Štofkovej e-mailom, ďalšia zmena sa dotýkala materiálov prideľovania bytov, ktorý  bol zaradený 
do bodu rôzne. Bod 2.2. bol dodatočne pozmenený materiálom : zmena / doplnenie materiálu č. 16 Návrh Dodatku č... 
k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
Prítomní : 7 
Za :            7 
K bodu 2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2.1. Návrh VZN č. ..../2016 ktorým a určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v ŠZ zriadených 
MČ – Bratislava – Nové Mesto. Prítomní berú uvedený materiál na vedomie.   
Prítomní : 7 
Za           : 7 
 
2.2. návrh Dodatku č. k Štatútu hl. Mesta Bratislavy, ktorý bol dodatočne zmenený Zmenou uvedeného materiálu a 
ktorý z oneskoreného dodania  materiálu nebolo možné zakomponovať do pozvánky .  Materiál bo doručený 
poslancom v listinnej podobe na rokovaní komisie. Súčasne bol materiál bol schválený členmi komisie a  komisia ho 
doporučuje schváliť v MR a MZ.   
 
Prítomní :  7 
Za            :  6 
Zdržal sa :  1 
 
2.3.Stanovisko MZ k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. Uvedený 
materiál komisia berie  na vedomie. 
 
Prítomní: 7 
Za:           7 
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2.4. Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda na rok 2016. O stave vody v prírodnom kúpalisku  
Kuchajde informoval Ing. R. Molnár s tým, že uviedol, že v kúpalisku sa nachádzajú sinice , je tam zákaz kúpania sa 
a nevie sa na základe akej skutočnosti došlo k  rozšíreniu sinic, znečisteniu kúpaliska a preto podla neho je potrebné 
vykonať rozbor vody a jej  analýzu. Komisia ho poverila úlohou čo najskôr zabezpečiť analýzu vody.   
 
Prítomní:   7 
Za          :   7 
 
 
K bodu 3. Informácia o športových aktivitách v MČ Bratislava – Nové Mesto, náklady na Kultúrne leto 2016 a presný 
štruktúrovaný rozpočet Kultúrneho leta 2016 
___________________________________________________________ 
 
Správu podal Ing. Tomáš Hanulík. Presne náklady na Kultúrne leto 2016 budú známe v mesiaci november 2016. 
Uvedenú informáciu berie komisia na vedomie   
 
Prítomní: 7 
Za         :  7 
 
K bodu 4.Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ Bratislava – Nové Mesto 
__________________________________________________________________________________ 
 
Komisiu informovala pani Júlia Červenková.  Komisia berie informáciu na vedomie.  
 
Prítomní : 7 
Za           : 7 
 
Bod 5 Rôzne.  
 

 
Do uvedeného bodu boli dodatočne začlenené aj návrhy na pridelenie sociálnych bytov. Vzhľadom na tu skutočnosť, že 
uvedený materiál nikdy nebol prerokovaný v tejto komisií , komisia  vytýčila požiadavku, že pokiaľ budú uvedené 
materiály  pravidelné predkladane na schválenie tejto komisie a táto sa má  vyjadrovať k týmto návrhom k prideleniu 
bytov ,je potrebné aby komisia poznala kritéria na ich schvaľovanie, zásady a zároveň stanovisko sociálnej komisie, 
poznala zoznam žiadateľov o pridelenie bytu.  Vzhľadom na konkrétne predložené návrhy , tieto boli  zdôvodnené tým, 
že tieto   byty boli pridelené rodinám, ktoré majú deti . Komisia rozhodla takto:  
Za : 3 
Zdržali sa :4  
 
Mgr. Jana Vozníková informovala komisiu o nákladoch na stavebné úpravy knižnice na ul. Jeseniovej a  poukázala na 
to, že s knižnicou na ul. Nobelovej sú spokojní mnohí obyvatelia a jej čitatelia.  
 
Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová a poďakovala prítomným aj prizvaným za 
účasť na rokovaní komisie 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                                                                                                 Predsedníčka komisie: 
 
Dr. Viera Rákociová v.r                                                                                                Ing. Zuzana Rattajová, v.r.                             
 
 
 
 
 
 
 
 


