
 
Ing. Richard Frimmel 
                starosta 
           mestskej časti 
     Bratislava-Nové Mesto 
             Bratislava  2. 6. 2010 
                        Číslo: Star.-1001/2010 
 
 
 
 
 V súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a v súlade s článkom 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 

z v o l á v a m 
 

23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 
 

22.  júna   2010  (utorok)   
o  9,00  hod. 

do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 
Vajnorská ul. č. 21,  Bratislava 

 
 

Návrh programu  rokovania : 
  1. Otvorenie 
  2. Doplnenie mandátovej  a návrhovej komisie a  voľba overovateľov záznamu a uznesení 
  3. Schválenie programu 
  4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Město 
  5. Návrh  plánu  kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na II. polrok 2010 
  6. Správa z kontroly rozpočtovej  organizácie Základná  škola s materskou školou Cádrova č. 23, 

Bratislava  
  7. Správa z kontroly oddelenia bytového a sociálnych služieb MÚ B-NM, zameranej na prevádzku 

a činnosť detských jaslí na Robotníckej ul. v Bratislave  
 8.   Návrh Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 9.  Návrh  Zásad hospodárenia s majetkom  hlavného  mesta  SR Bratislavy, zvereným do správy 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným 
10.  Návrh  Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva   mestskej   časti Bratislava-Nové Mesto 
11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach 

a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
12.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto,  ktorým  sa 

vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov 
informácií  v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v  
roku 2010 

13.  Návrh  na určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto  na 
funkčné obdobie rokov 2010 – 2014 

14.  Návrh na určenie obvodov a počtu poslancov v nich vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  pre 
volebné obdobie rokov 2010 - 2014 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

15. Návrh na  ocenenie fyzických osôb samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 
2010  

16. Návrh na odvolanie člena odborníka stálej Komisie kultúry a športu MZ MČ B-NM – Mgr. art. 
Jaroslava Pehala 
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17. Návrh na dobrovoľnú dražbu nájmu objektu OS Makovického č. 4 a pozemku parc. č. 12263 k. ú. 

Nové Mesto zapísané na L. V. č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2  

18. Rôzne 
19. Záver  

 
 

 
 
 
 
Informácie mimo programu rokovania: 
-  Prehľad účasti poslancov MČ B-NM na zasadnutiach MZ  MČ B-NM, MR MČ B-NM a Komisiách MZ MČ 
B-NM  k 31. 5. 2010 

-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného zasadnutia MZ 
 
 
 

Účasť všetkých členov Miestneho zastupiteľstva na  zasadnutí je nutná. V prípade, že sa zasadnutia  
nemôžete  zúčastniť, je  potrebné  sa ospravedlniť na sekretariáte starostu (č. telefónu: 44 25 84 16, Fax: 
44 25 88 40)  v zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Nové - Mesto. 
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