                             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 medzinárodne vzťahy MZ mestskej časti Bratislava	
                                                    Nové Mesto
                                                                                                                                          V Bratislave 22.10.2015
                                                       Z á p i s n i c a č. 8/2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:
	Otvorenie

Materiály pre rokovanie MR a MZ
	Návrh na predaj pozemkov reg. CKN parc. č. 12807/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parcely č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 , parcely 12807/8- zastavané plochy a nádvoria  o výmere 40 m2, ktoré sú evidované GP č. 23/2014 zo dňa 8.12.2014 pre k. ú. Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta.
Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného zreteľa pozemku reg. CKN č. 11410 k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr.  Martu Dobrovičovú, bytom Sliezska 3, Bratislava. 
	Rôzne
	Finančné čerpanie Kultúrneho leta 2015 s uvedením sponzorov a s výškou sponzorského príspevku.

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová.
K bodu 2. Materiály.
2.1. Návrh na predaj pozemkov reg. CKN č. 12807/2, č. 12807/3 a č. 12807/8 k.ú. Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta
Komisia berie uvedený materiál na vedomie a odporúča ho schváliť MZ.
Hlasovanie: prítomní : 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
2.2.Návrh na schválenie prenájmu v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1992 Zb. parcely reg. CKN č. 11410 k. ú. Nové Mesto pre manželov Dobrovičových
Za nový návrh , aby od nájomcov zo strany prenajímateľa bola požadovaná polovica nájmu aj so spätnou platnosťou za 2 roky. 
	2 –

Hlasovanie : za : 1, proti : 0, Zdržal sa: 5
Komisia berie predložený materiál na rokovanie na vedomie a hlasuje za uvedený materiál  v takej podobe ako bol predložený:
Za: 3, proti : 0, zdržal sa: 1
	Rôzne

3.1.Finančné čerpanie Kultúrneho leta 2015 s uvedením sponzorov a s výškou sponzorského príspevku
Správu podal Ing. Hanulík .
Komisia berie správu na vedomie a poveruje predsedníčku komisie Ing. Zuzanu Rattajovú interpeláciou ohľadne výšky sponzorských príspevkov,  akým spôsobom boli sponzorské príspevky realizované a z akých účtov – interpelácia bude uskutočnená formou písomnou alebo na MZ.
Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Ing. Zuzana Rattajová v.r.                                                                           Viera Rákociová
predsedníčka komisie                                                                             zapisovateľka komisie    




