Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto

						  			  Bratislava    7. 6. 2011
								                Číslo: Star. - 940/2011

	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 

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

16.  júna   2011  (štvrtok)  
o  14,00  hod.
do zasadacej miestnosti  Slovenského zväzu telesnej kultúry 
na 3. poschodí
 ul. Junácka č. 6, Bratislava

Návrh programu  rokovania :
 1.  Otvorenie
 2.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 3.  Správa o plnení uznesení
 4.  Správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická 
 5.  Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
 6.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010
 7.  Správa z kontroly oddelenia územného plánu a životného prostredia – referát životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 8.   Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2011
 9.  Návrh na odpredaj akcií Dexia banka Slovensko a.s.
10. Návrh Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. 
12. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho  poriadku  Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM 
13. Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  nájmu  časti pozemku v  k. ú. Nové Mesto parc. č. 12706 pre R&A, s.r.o., so sídlom v Bratislave
14. Návrh  na  schválenie  prípadu   osobitného  zreteľa   týkajúceho  sa   nájmu   časti  pozemkov  v k.ú. Nové Mesto parc. č. 12142/224 a parc. č. 12142/248 pre Ing. Ladislava  Bodického
15. Návrh  na  schválenie  prípadu   osobitného  zreteľa   týkajúceho  sa   nájmu   nebytového priestoru v budove MÚ B-NM, Junácka 1 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku
16. Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a k.ú. Vinohrady
17. Návrh úpravy platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
18. Návrh úpravy poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
19. Návrh úpravy textu bodu IV. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM  
20. Návrh úpravy textu článku II. ods. 8  Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11 v správe MČ B-NM
21. Návrh členov odborníkov komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM
22. Správa o stave a vývoji kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
23. Návrh na zriadenie Centra voľného času Kalinčiakova 12, v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
24. Interpelácie
25. Rôzne


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.






