
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 medzinárodné vzťahy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

V Bratislave 27. novembra 2017

ZÁ P IS N IC A
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy,

ktoré sa konalo dňa 27. novembra 2017, t. j. pondelok o 14:00 hod. v budove Miestneho úradu
Bratislava–Nové Mesto

 v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.

Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie:

2.1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.
10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto

2.3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.
1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

2.4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa
mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č.
5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017  zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.5. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

2.6. Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na rok 2017

2.7. Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2018-2020
2.8. Návrh  na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021
2.9. Návrh investičných akcií na rok 2018
2.10. Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
2.11. Výsledky Participatívneho rozpočtu 2018
2.12. Stav objektu Tržnica, Šancová ul. 112 v Bratislave a prognózy vývoja
2.13. Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018
2.14. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva

a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018
2.15. Centrum včasnej intervencie
3. Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v MČ B-NM
4. Rôzne.

K bodu 1 Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie p. Ing. Zuzana Rattajová.
Prítomní členovia komisie a členovia odborníci súhlasia so zmenou programu zasadnutia komisie.
Zmena programu sa dotýka: bod 2.1 sa stáva druhým  materiálom na rokovanie a bod 2.4 sa stáva
prvým materiálom na rokovanie.
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Bod 2
Materiály na rokovanie:

2.4.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení
a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa
14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.
3/2017  zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa
16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.3.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14.
februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.5.Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

Komisia vypúšťa tento materiál
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.6. Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto na rok 2017

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0



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 medzinárodné vzťahy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

V Bratislave 27. novembra 2017

2.7. Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2018-2020

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie predložený návrh s  pripomienkou:
Komisia sa uzniesla s pripomienkami:
 a). finančné oddelenie zašle na vedomie všetkým poslancom informáciu o výške rozpočtovaných
prostriedkov a dotácii o výške rozpočtovaných prostriedkov na projekty Participatívneho rozpočtu
a na chod kancelárie vrátenie miest.
 b). Komisia neodporúča brať úver na investičné akcie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.8.Návrh  na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto na obdobie rokov 2017 – 2021

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.9. Návrh investičných akcií na rok 2018
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

2.10. Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

2.11 Výsledky Participatívneho rozpočtu 2018
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

2.12. Stav objektu Tržnica, Šancová ul. 112 v Bratislave a prognózy vývoja
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

2.13.Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

2.14 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018
Nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti spracovateľa materiálu.

Centrum včasnej intervencie

Komisia prerokovala materiál a berie na vedomie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

Bod 3
Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v MČ B-NM
Nebola prerokovaná z dôvodu neúčasti spracovateľa informácie.
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Bod 4
Rôzne
V bode rôzne vystúpil JUDr. Tomáš Korček s návrhom uznesenia:
  a). Komisia poveruje predsedníčku . Ing. Zuzanu  Rattajovú, aby na najblišiom miestnom
zastupiteľstve informovala členov poslaneckého zboru o priebehu ankety na využitie Konskej
železnici.
  b). Komisia poveruje predsedníčku . Ing. Zuzanu  Rattajovú, aby oslovila starostu mestskej časti
Mgr. Rudolfa Kusého vo veci organizovania ďalšej spolupráce a prezentácie všetkých doteraz
prihlásených projektov využitia Konskej železnici, a to priamo v budove Konskej železnici pre
širokú verejnosť.

Komisia prerokovala bod rôzne a berie na vedomie.
Prítomní :  4                Za : 4                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová a poďakovala prítomným aj
prizvaným za účasť na rokovaní komisie.

 Zapisovateľka:                                                                                                    Predsedníčka   komisie:
 Eva Tomeček Ghata                                                                                            Ing. Zuzana Rattajová


