
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

24.05.2017

Z Á P  I  S  N  I  C  A
za pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo

dňa 23. mája 2017 ( utorok )o 13,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6.
poschodí ( zasadačka)

 ____________________________________________________________________________________________
Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného
majetku

2.1. Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií
a verejných
priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017

2.2. Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO- podnik VPS
2.3. Návrh na schválenie osobitného zreteľa tykajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre

nájomcu - Z&T Pharma, s.r.o. so sídlom panenská 18, 811 03 Bratislava
2.4. Návrh stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stavovanie dôchodcom v  MČ

Bratislava – Nové Mesto
2.5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017
2.6. Záverečný účet MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2016
2.7. Návrh na zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2017
2.8. Stanovisko MZ k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktorú

sú súčasťou verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislavy
2.9. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Nové Mesto
2.10. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty

a poriadku na území MČ Bratislava – Nové Mesto
3. Informácia o príprave Kultúrneho leta 2017
4. Plán činností, investičné zámery a vyhodnotenie činnosti Strediska kultúry
5. Návrh novej web. stránky MÚ MČ Bratislava – Nové Mesto
6. Rôzne
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K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. Upozornila na tu skutočnosť, že
v súlade s Rokovacím poriadkom  Komisie zo dňa  29. 09. 2015  článku 4 ods. 2 písm. a) materiály majú byť
doručené najneskôr v stredu predchádzajúcemu týždňu, v ktorom komisia zasadá. Teda materiály, ktoré boli
zaslané po17.05.2017 ( v súlade s rokovacím poriadkom )neboli zaradené do rokovania a to materiál:
Mládežnícky klub Račianska č. 87 a materiál Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na budovu ul. Kalinčiakova.
Zároveň materiály budú pre budúce rokovania komisie zazipované a zaslané vo forme linku pre jednotlivých
členov komisie. Za uvedený program v pozvánke hlasovalo 7 prítomných členov.

K bodu 2. Materiály predkladané na rokovanie do MR a MZ

2.1. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti, informoval komisiu
zamestnanec EKO VPS pán Pavlovič. Komisia doporučuje uvedený materiál schváliť Za : 7

2.2. Zimná údržba. Komisia berie uvedený materiál na vedomie Za : 6, Zdržal sa : 1

2.3. Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny.  Komisia doporučuje schváliť materiál. Za : 7

2.4. Nájom pre firmu Z&T Pharma. Komisia doporučuje uvedený materiál schváliť. Za : 7

2.5. Návrh stravovania dôchodcov a poskytnutia fin. príspevku na stravovanie: Za : 4, Zdržali sa : 3

2.6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Komisia doporučuje uvedený materiál schváliť. Za : 7

2.7. Záverečný účet MČ za rok 2016. Komsia doporučuje schváliť. Za : 7

2.8. Návrh na zmenu rozpočtu MČ Bratislava – nové Mesto. Vzhľadom  na sumu 67 000 eur, ktorá ma byť
investovaná do Gaštanice, Zátišia a parku Jama, na rekonštrukciu Kuchyne na ul. Riazanskej je potrebné
predložiť podklady z odd. výstavby a investícií úradu pre dôvodnosť uvedených zámerov. Zdržali sa : 7

2.9. Stanovisko k zeleni a ochrane drevín. V súlade so Štatútom hl. mesta Bratislavy, jeho čl.100 MČ sa
vyjadruje k VZN hl. mesta Bratislavy.  Komisia doporučuje materiál schváliť : Za : 6, Zdržal sa : 1

2.10. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Nové mesto. Za: 5, zdržali sa : 2

2.11. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora  proti VZN č. 6/2015. Za : 3, Zdržali sa : 4

K bodu 3. Informácia o príprave Kultúrneho leta 2017
Informáciu podal Ing. Tomáš Hanulík. Komisia berie uvedenú informáciu na vedomie. Za : 7

K bodu 4. Plán činností, investičné zámery a vyhodnotenie Strediska kultúry
Komisiu informovala Bc. Priečinská, riaditeľka SK .Vzhľadom na prijatie nového zamestnanca SK, komisia
požiadala o prezentáciu marketingovej stratégie a koncepcie rozvoja SK od nového zamestnanca na najbližšie
obdobie. Uvedený bod programu  navrhuje  komisia zaradiť do jej rokovania v mesiaci jún 2017. Za : 7

K bodu 5. Návrh web. Stránky MÚ MČ Bratislava – Nové Mesto
Z dôvodu pracovnej zaťaženosti (novinári a televízia) nemohol sa Mgr. Marek Tettinger uvedeného bodu
rokovania komisie zúčastniť a materiál nebol teda prerokovaný.

K bodu 6. Rôzne.
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Vzhľadom na tú skutočnosť, že členovia komisie nemali už žiadne pripomienky, predsedníčka komisie
poďakovala prítomným  účasť a ukončila rokovanie komisie.

Zapísala: V. Rákociová                                                                         Ing. Zuzana Rattajová v.r.
                                                                                                                   predsedníčka komisie


