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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. september 2015


Z Á P I S N I C A  č.7/2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
	Otvorenie

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh na zrušenie uznesenia č.13/27 prijatého na 13.zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 14.12.2004
	Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto
	Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto

Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Rôzne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. 

K bodu 2 – Materiály
Návrh na zrušenie uznesenia č.13/27 prijatého na 13.zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 5
za:           5
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť s pripomienkou:
Čl.13 (1) v prípade zjavnej naliehavosti bude sťažnosť vybavená v čo najrýchlejšom čase
Hlasovanie:  prítomní: 5
za:           5
proti:       0
zdržal sa:0


Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
A/  Komisia odporúča vypracovať nový Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto komisiou skladajúcou sa z väčšinovej časti poslancov MZ MČ BNM za účasti pracovníkov MÚ.  Materiály do MZ predkladá tajomník MR ,  zástupca starostu.   
Hlasovanie:  prítomní: 5
za:           4
proti:       0
zdržal sa:1

B/ bez pripomienok
Hlasovanie:  prítomní: 5
za:           5
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala materiál. Doplniť o znenie:
Čl.4 (2)  (a) dopísať zabezpečuje zverejnenie materiálov na web. stránke
Čl. 4 (2) nový bod (b) v prípade, že fyzická alebo právnická osoba požiada o sprístupnenie materiálov z rokovania komisie, podľa zákona č.211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požadovanú informáciu sprístupní v lehote určenom zákonom.

Čl. 6 (1) o účasti obyvateľov na zasadnutí komisie rozhodne komisia hlasovaním
Čl. 6 (7) v prípade neúčasti  zástupcu príslušného odborného útvaru alebo zástupcu organizácie zriadenej MČ sa o materiáli nebude rokovať.
Čl. 6 vytvoriť nový bod 4 (posun ostatných bodov)
Komisia môže na posúdenie špecifických otázok vytvoriť dočasné alebo stále pracovné skupiny –subkomisie

Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia vzala materiál na vedomie
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           6
proti:       0
zdržal sa:0

Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia prerokovala materiál a odporúča zriadiť grantovú, multižanrovú komisiu, ktorá predloží Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Hlasovanie:  prítomní: 6
za:           5
proti:       0
zdržal sa:1

Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou: vypracovať konkrétny ekonomický rozpočet čerpania KL 2015, s uvedením sponzorov a výškou sponzorského príspevku.  Komisia sa chce spolupodieľať pri kreovanie  programu KL 2016.
Hlasovanie:  prítomní: 5
za:           5
proti:       0
zdržal sa:0




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

