
Mgr.  Rudolf  KUSÝ 
               starosta 
           mestskej časti 
     Bratislava-Nové Mesto 
 
                      Bratislava       7. 9. 2011 
                                 Číslo: Star. - 1432/2011 

 
 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  
 

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

20.  septembra   2011  (utorok)   
o  9,00  hod. 

v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto 
Vajnorská ul. č. 21,  Bratislava 

 
Návrh programu  rokovania : 
 1.  Otvorenie 
 2.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
 3.  Schválenie programu rokovania 
 4.  Správa o plnení uznesení 
 5.  Návrh  dodatku Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto   
 6.  Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011 
8. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, 

Jeséniova č. 54 
9. Správa z kontroly vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku Miestneho úradu Bratislava-

Nové Mesto ku dňu 31.10.2010 a riadenej inventarizácie majetku Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto ku dňu 31.12.2010 vrátane usporiadania rozdielov 

10. Doplňujúca správy z kontroly havarijného stavu Materskej školy, Teplická ul. 
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

12.  Správa  o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský 
rok 2010/2011         

13.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
22005/2 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť AUTOPOLIS, s.r.o. 

14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 
6002/1 v  k. ú. Vinohrady, pre p. Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 01 Bratislava 

15.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v  k. ú. Nové 
Mesto parc. č. 11885  pre spoločnosť NOVBYT, s. r. o. 

16. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové 
Mesto parc. č. 11885 pre spoločnosť S. R. K. Progres, s. r. o. 

17. Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. č. 25 
18. Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91 
19. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových 

priestorov  na Hálkovej č. 11 v Bratislave  
20. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 

nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave 
21. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku 

parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto 
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22. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS  
23.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS  
24.  Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 
25. Interpelácie 
26. Rôzne 
 
 
 
INFORMÁCIE mimo programu rokovania 

- Podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa 
zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov 

- Vyhodnotenie letnej sezóny v areáli Kuchajda 2011 
- Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
- Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného zasadnutia (na stôl) 

 
 
 
 
 
 

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, mail: sekretariat@banm.sk )  v zmysle čl. 4 ods. 4 
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové - Mesto. 
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