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                                                       v  B r a t i s l a v e  2 1 .  0 6 . 2 0 1 7

                    Z  Á  P I  S  N  I  C  A  č .   4 /2017
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo  dňa 
20.06. 2017 o 14,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, 6. poschodie miestnosť č. 619 . 

      Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

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

2.1.Návrh VZN MČ  Bratislava – Nové Mesto , ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na 
umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v MČ Bratislava Nové Mesto 
2.2.Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č...../2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14. 02. 2017,  
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej  časti  Bratislava- Nové 
Mesto.

3. Zhodnotenie kultúrnych a športových podujatí pre deti, MDD, nové programy pred deti 
4. Školák klub- činnosť klubu a investičné zámery 
5. Prezentácia marketingovej stratégie a koncepcie rozvoja SK  na najbližšie obdobie
6. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie  komisie  otvorila  a  viedla  predsedníčka  komisie  Ing.  Zuzana  Rattajová.  Prítomní  členovia  komisie  a 
členovia odborníci súhlasia  so zmenou programu zasadnutia komisie. Zmena programu sa dotýkala : bod 3 sa stáva 
bodom  2  programu  rokovania.  Bod  4  programu  a  bod  5  programu  nebol  prerokovaný  z dôvodu  ospravedlnenia 
prekladateľov materiálu, so záverom komisie , že prezentácia programu Strediska kultúry  bude zaradená do programu 
rokovania  komisie  v mesiaci  9/2017.Materiál  č.  2.1  nebol  prerokovaný v komisií   z dôvodu neúčasti  spracovateľa 
materiálu na zasadnutí komisie.           
Prítomní : 4
Za :           4

K bodu 2 – Zhodnotenie kultúrnych a športových podujatí pre deti, MDD a, nové programy pre deti  
________________________________________________________________________________

Komisiu informoval Ing. Hanulík, ktorý uviedol aj nové kultúrne programy, ktoré budú realizované na území Nového 
Mesta. Komisia berie uvedenú správu na vedomie. Za: 4     

K bodu 3. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1.Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateĺa materiálu.                 

2.2 Návrh VZN MČ Bratislava Nové mesto č..../2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým 
sa určujú  pravidlá  času  predaja  v obchode  a času  prevádzky  služieb  v Mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto 
zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 
Informovala  Ing.  Kutarňová  ohľadne  skrátenia  prevádzkových  hodín  v jednotlivých  vytypovaných  prevádzkach 
Bratislava –Nové Mesto.
 Za: 3
 Zdržal sa: 1
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Bod.4. Školák klub- činnosť klubu a investičné zámery.  Nebola podaná správa z dôvodu ospravedlnenia predkladateľa 
správy o činnosti Školák klubu. 

Bod 5. Prezentácia marketingovej stratégie a koncepcie rozvoja Strediska kultúry na najbližšie obdobie  
Prezentácia nebola realizovaná z dôvodu ospravedlnenia Strediska kultúry  a je zaradená do najbližšieho rokovania 
komisie  v mesiaci 9/2017.

 
Bod 6 Rôzne

Mgr. Vozníková informovala o aktivitách a činnosti knižníc, investíciach v nich.

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. 
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