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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 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

V Bratislave 17.03. 2016

ZÁPISNICA č. 2/2016

                z pracovného rokovania Komisie  ktoré sa konalo dňa 16. marca 2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
Otvorenie

	Materiály na rokovanie MR a MZ


	Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb MU Bratislava- Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2015
	Informácia o finančnom hospodárení sociálneho zariadenia DJ na Robotníckej 11, Bratislava v roku 2015 
	Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. ....../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

Návrh VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č........../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC Fresch Market, Rožňavska 1A, Bratislava




	Plán činností komisie na rok 2016
	Plánované investičné zámery Strediska kultúry B-NM, Školák klubu na rok 2016

Rôzne

	Bod 1.Otvorenie: 

Rokovanie komisie otvorila  a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. Navrhla zmenu programu a to do časti programu rokovania komisie - podania správy o investičných zámeroch za stredisko kultúry z dôvodu, že zástupca sa ospravedlnil, zároveň Mgr. Peter Blaho za Školák klub  zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil. Predsedníčka komisie navrhla presunúť uvedený bod na budúce zasadnutie komisie.  S uvedenou zmenou : 
Hlasovanie: prítomní   5
                     Za            5
                     Proti         0
                     Zdržal sa 0

	Bod 2.1. 

O činnosti oddelenia soc. Služieb MÚ Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2015 informovala vedúca odd. soc. Služieb Mgr. Iveta Marčíková. Komisia berie správu o činnosti na vedomie bez pripomienok
Hlasovanie: prítomní 5
                     Za          5  

             Bod 2.2.
O finančnom hospodárení soc. oddelenia DJ na Robotníckej za rok 2015 informovala Mgr. Marčíková, vedúca odd. soc. služieb. Komisia berie správu na vedomie bez pripomienok
Hlasovanie: prítomní: 5
                    Za            5

                   Bod 2.3
Ing. A. Kutarňová, oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súp. čísiel a správy pozemkov úradu  informovala komisiu o návrhu VZN , ktorým sa vydáva Trhový poriadok v POLUS CITY CENTER s dôrazom na zabezpečovanie chladiacich zariadení samotnými predajcami pri príležitostných trhoch a ambulantnom predaji o zabezpečovaní povolení od príslušných orgánov ( úrad verejného zdravotníctva, hygieny a iné).
Komisia berie uvedenú správu na vedomie bez pripomienok a materiál   doporučuje na schválenie .
Hlasovanie: prítomní 5
                    Za           5 
	2 – 



                        Bod. 2.4.

                        Návrh VZN , ktorým sa vydáva trhový poriadok v tržnici OC Fresch Market, Rožňavská 1A, Bratislava          
                         predložila Ing. A. Kutarňová. Uvedený návrh berie komisia na vedomie a doporučuje ho na schválenie.

	Návrh plánu činnosti komisie na rok 2016.


Predsedníčka komisie navrhla povinne prizvať na každé zasadnutie komisie zástupcu strediska kultúry,
knižnice a školák klubu 
Komisia berie návrh plánu činností na rok 2016  na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní 5
                     Za          5


	Plánované investičné zámery Strediska kultúry, Knižnice BNM a Školák klubu na rok 2016.

Vzhľadom na ospravedlnenie zástupcu strediska kultúry a školák klubu bola podaná informácia  o inv. zámeroch Knižnice Bratislava – Nové Mesto Mgr. Janou Vozníkovou, ktorá zdôraznila potrebu nového kníhovníckého serveru a informovala o činnosti knižnice , o problémoch s ústredným kúrením v priestoroch knižnice na ul. Nobelovej. Komisia berie uvedenú správu o činnosti komisie na vedomie. Hlasovanie: prítomní  5
                     Za           5


	Rôzne.

Predložený návrh  Vecného plánu zasadnutí MR a MZ MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 berie komisia na vedomie.
Hlasovanie : prítomní 5
                     za            5  
   
Komisia doporučuje prizvať na budúce rokovanie komisie  aj zástupcu úradu vo veci informácie o činnosti zabezpečenia úradu počítačovou technikou a službami s tým spojenými. Zároveň komisia  doporučuje  aby sa  zasadnutie komisie konalo v priestoroch knižnice za účelom výjazdu komisie a zistenia podmienok existencie knižnice. Predpokladaný termín výjazdu máj 2016.  Za návrh:

Hlasovanie: prítomní 5
                     Za           5



Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie Ing. Rattajová, ktorá poďakovala prítomným za ich účasť na rokovaní.




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

                                 



