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MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

	V Bratislave 21.01.2016


                                                        Z á p i s n i c a č. 1/2016
                 z pracovného rokovania  Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medz. vzťahy           
                                                      konaného dňa 19.01. 2016

          Program:     
1.   Otvorenie
2.    Materiály na rokovanie MR a MZ
2.1.Prevádzkový poriadok pre činnosť zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11
       v správe mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
2.2.Návrh na odvolanie člena – odborníka Komisie dopravy, životného prostredia
       a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
       Bratislava – Nové Mesto  
      3.  Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne
vzťahy a prijatie nového plánu práce komisie  pre rok 2016
      4.   Rôzne

          K bodu 1. Otvorenie
          Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová.

          K bodu 2. 
          Materiály na rokovanie MR a MZ

           2.1. Návrh prevádzkového poriadku pre činnosť zariadenia Detské jasle na ul. Robotníckej   
  v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
  Rokovania sa zúčastnila Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb, ktorá
  vysvetlila celú problematiku a odpovedala na otázky členov komisie( počet detí z našej MČ a z 
  iných MČ, poplatky za jasle )
  Komisia zobrala materiál na vedomie  a odporúča ho schváliť MZ
  Hlasovanie komisie : Za:7 Proti :0 Zdržal sa: 0
                                    
Návrh na odvolanie člena odborníka Komisie dopravy, živ. prostredia a ochrany
Verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava– Nové Mesto
Komisia berie návrh na vedomie a doporučuje ho schváliť MZ
Hlasovanie: Za:     7 Proti:    0    Zdržal sa:      0

        3. Vyhodnotenie činností komisie za rok 2015, návrh plánu činností komisie na rok 2016.
         Predsedníčka komisie prehodnotila činnosť komisie, usporiadanie kultúrnych, športových
         podujatí v Novom meste  a konštatovala, že  tieto boli na dobrej úrovni, hlavne ich organizácia.
         Bolo navrhnuté, aby do plánu činnosti pre rok 2016 bolo zahrnuté aj ožívenie činnosti kul.
         podujatí v MČ Nové Mesto,osvetové stredisko na Makovického, ihrisko na Plzenskej,ihrisko 
         Cadrová, ihrisko –Riazanská, riešenie problematiky inf. systémov na úrade.
                
        K bodu IV. Rôzne.
        Bez pripomienok

        Ing. Zuzana Ratttajová, v.r.                                                   Viera Rákociová, v.r
           predsedníčka komisie                                                           zapisovateľka komisie 

