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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul.: 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 25.3.2015


Z Á P I S N I C A  č.  3/2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie

Materiály na rokovanie
	Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miesteho úradu BNM a detských jaslí za rok 2015
Návrh na voľbu členov odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017
	Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014
	Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS v súvislosti s “ Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná .”
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava


	Rôzne
	Plánované investičné zámery SK BNM, Knižnice BNM, Školak klubu na rok 2015



K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

 Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu BNM a detských jaslí za rok 2015
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na voľbu členov odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
Na základe odstúpenia Vladimíra Margoliena z pozície člena odborníka, komisia schválila dvoch členov odborníkov komisie Dagmar Arvayovú a Miroslava Goldschmieda
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0








Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0




 Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2015
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na vyradenie majetku EKO – podniku VPS v súvislosti s “Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná.”
Materiál bol z rokovania komisie stiahnutý.

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 3
za:           3
proti:       0
zdržal sa:0

K bodu 3 - Rôzne
O investičných zámeroch Knižnice BNM informovala riaditeľka Knižnice BNM Mgr. Jana Vozniková
Uskutoční sa rekonštrukcia terasy v Knižnici BNM – projekt v rámci parcitipačného rozpočtu. 

	 O investičných zámeroch Školak klubu informoval Mgr. Peter Blaho. Komisia sa dohodla, že dňa 30.3.2015 o 16.00 hod. sa poslanci stretnú v Školak klube, urobia obhliadku športového areálu a dohodnú sa na ďalšom postupe.






Ing. Zuzana Rattajová v.r.                                                                                    Elena Hlivová
Predseda komisie KMŠVČISaMV                                                          zapisovateľka komisie KMŠVČISaMV

