Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy MZ MČ BNM konanej
dňa 18. 2. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Forma vydávania a distribúcie HNM
4/ Informácia o pláne činnosti Knižnice BNM na rok 2015
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie pani Rattajová, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

K bodu 2:
1/ Návrh VZN MČ BNM o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území MČ BNM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BNM č.5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území MČ BNM.
Informoval pán Olšák, právnik oddelenia právneho, podnikateľských činnosti, evidencie, súpisných čísel a správy pozemkov.
Komisia vzala materiál na vedomie.          
Hlasovanie: prítomní : 4
                    za:            4

2/ Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BNM č.2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti    erotických masážnych  salónov a prevádzok s erotickým tovarom v MČ BNM.
Informoval pán Olšák, právnik oddelenia právneho, podnikateľských činnosti, evidencie, súpisných čísel a správy pozemkov.
Komisia vzala materiál na vedomie.          
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

3/ Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa upravujú podmienky podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ BNM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ BNM.
Informoval pán Olšák, právnik oddelenia právneho, podnikateľských činnosti, evidencie, súpisných čísel a správy pozemkov
Komisia vzala materiál na vedomie.          
Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4
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4/ Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Koliba-Vtáčnik.”
Komisia vzala materiál na vedomie.          
Hlasovanie: prítomní : 4
              za:                  4

K bodu 3:
Informovala podpredsedníčka redakčnej rady HNM Ing. Škutková – viď príloha

K bodu 4:
Informovala riaditeľka Knižnice BNM Mgr. Vozniková 

K bodu 5:
A/ Zo zoznamu uchádzačov o post člena odborníka, komisia odsúhlasila :

1/ Dagmar Arvayovú
2/ Vladimíra Margoliena
3/ Miroslava Goldschmieda

Hlasovanie: prítomní : 4
 za:            4

B/ Komisia bude zasadať vždy o 13.30 hod..

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25.3.2015



Ing. Zuzana Rattajová
 predsedníčka komisie



zapísala: E.Hlivová
v Bratislave 19.2.2015










