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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,   IS,  medzinárodne  vzťahy Miestneho  
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto                 

                    
                                                      v Bratislave 20.05.2016

                          Z Á P I S N I C A  č.4 /2016

z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodne vzťahy,  ktoré sa konalo  dňa 18. 05. 2016 o 14,00 hod. v budove Spoločenského domu Vernosť, pobočka Knižnice Bratislava - Nové Mesto ,  na Nobelovej ul. č.  30 v Bratislave 

      Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie
	Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ 

2.1.Vecný plán zasadnutí MR a MZ MČ Bratislava – Nové Mesto  na rok 2016
2.2 Návrh VZN Bratislava Nové Mesto č.... o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislava – Nové Mesto
2.3 Návrh záverečného účtu za rok 2015 
2.4 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce sa prenájmu pozemku parcely rg. CKN č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria k.ú. Vinohrady v prospech Márie Cupakovej 
2.5.Návrh dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta  SR
2.6.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č.k. Pd 70/16/1103/6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015
2.7.Návhr na schválenie VZN o zriadení ZŠ s materskou školou Kalinčiakova 12 v Bratislave 
2.8.Návrh na schválenie VZN o zrušení ZŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčasti a o zrušení MŠ
2.9.Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok   príležitostných trhov v areáli Kuchajda
      Návrh VZN, ktorým sa vydáva TP v nákupno - zábavnom centre POLUS CITY CENTER
      Návrh  VZN , ktorým s upravujú podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
      Bratislava – Nové Mesto       
	Príprava Kultúrneho leta 2016
	Príprava kúpacej sezóny  v areáli Kuchajda  pre rok 2016
	Rôzne



K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová. Prítomní súhlasia  s programom zasadnutia komisie. Program bol schválený s počtom  6 hlasov prítomných poslancov.

K bodu 2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1. Vecný plán zasadnutí MR a MZ MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 . Prítomní berú Vecný plán zasadnutí MR a MZ MČ Bratislava – Nové Mesto  na vedomie.
Prítomní : 6
Za           : 6

2.2. Návrh VZN Bratislava-   Nové Mesto  č. ..../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Členovia komisie s členovia odborníci mali výhrady k poslednej vete bodu l a a poslednej vete bodu 2 obe uvedené v článku 7 v pôvodnom VZN č. 11/2015 zo dňa  15.12.2015  s tým, že bod 1 navrhovanej zmeny VZN sa ruší, teda navrhujú- odporúčajú , aby zmena vety resp. jej vypustenie v novom VZN „ Nie sú prípustné zúčtovacie doklady, ktorých obsahom sú mzdové náklady žiadateľa“ sa zrušila.

Prítomní :  6
Za            : 6

2.3.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Nové mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  nebol prerokovaný v komisií z dôvodu, že spracovateľ sa ospravedlnil na základe jeho účasti na ďalších komisiach o 13, 00 hod a o 15, 00 hod.
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2.4.Návrh na schválenie  prípadu osobitného zreteľa tykajúceho sa prenájmu pozemku parcely reg. CKN č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria k.ú. Vinohrady v prospech Márie Cupakovej, bytom Jaskový rad 201/A, 831 01 Bratislava  Komisia odporúča schváliť návrh na dobu 5 rokov s ročným nájomným vo výške 1 €.    

Prítomní: 6
Za:           6

2.5. Návrh dodatku č.  k Štatútu  hlavného mesta SR. Členovia komisie berú dodatok na vedomie.
Prítomní:   6
Za          :   6

2. 6. Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č.k. Pd 70/16/1103/6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/20105
Komisia berie materiál na vedomie.
Prítomní: 6
Za         : 6 

2.7.Návrh na schválenie VZN o zriadení ZŠ s materskou školou Kalinčiakova 12 v Bratislave.
Komisia odporúča schváliť uvedený materiál.  
Prítomní : 6
Za            : 6

2.8.Návrh na schválenie VZN o zrušení ZŠ s materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava. Komisia odporúča schváliť VZN č....o zrušení ZŠ Kalinčiakova č. 12 jej súčasti a o zrušení Materskej školy , Kalinčiakova 12 v Bratislave.
Prítomní:   6
Za           :  6

2.9.Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok  príležitostných trhov v areáli Kuchajda. Komisia odporúča schváliť materiál. 
Prítomní: 6 
Za:           6

Návrh VZN, ktorým sa vydáva TP v nákupno - zábavnom centre POLUS CITY CENTER. Komisia odporúča schváliť materiál : 
Prítomní: 6
Za          :  6

Návrh VZN , ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Bratislava – Nové mesto 
Prítomní:  6
Za           : 6

Bod 3 Príprava kultúrneho leta 2016
Komisiu informoval Ing. Hanulík  o otvorení kultúrneho leta, akciách, ktoré sa plánujú, finančných nákladoch, závere kultúrneho leta ( dychovka na Račianskom mýte, otvorenie , skupiny a solo speváci, detské divadlo).Komisia berie informáciu na vedomie. 
Prítomní : 6
Za           : 6

Bod 4Príprava kúpacej sezóny 2016 v areáli Kuchajda. Bod nebol prerokovaný z dôvodu neúčasti.

Bod Rôzne: Predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom aj prizvaným hosťom za účasť a ukončila komisiu.


Zapisovateľka:                                                                                                           Predsedníčka komisie:

Viera Rákociová v.r                                                                                                Ing. Zuzana Rattajová, v.r.                                 

