
 
Mgr.  Rudolf  KUSÝ 
               starosta 
           mestskej časti 
     Bratislava-Nové Mesto 
 
 
             Bratislava    4. 5. 2011 
                        Číslo: Star. - 627/2011 
 
 
 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 
 

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

17.  mája   2011  (utorok)   
o  9,00  hod. 

do Spoločenskej sály Strediska kultúry 
 ul. Vajnorská č. 21, 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 zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28. 4. 2011 (ústna) 
 6. Záverečný  účet  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010    
 7. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a  pedagogicko-organizačné a  materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2011/2012    

 8. Interpelácie 
 9. Rôzne 
 
 
INFORMÁCIE MIMO PROGRAMU ROKOVANIA 
- Správa  o  starostlivosti  a  ochrane verejnej  zelene  vo  vlastníctve a  správe  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- Návrh programu  Novomestského kultúrneho leta 2011  
- Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2011 
- Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010  
- Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 3. 2011 
- Interpelácie z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva dňa 17.3.2011 
- Informácia  o nakladaní s komunálnymi a drobnými  stavebnými  odpadmi a o likvidácii odpadu uloženého v rozpore so 

zákonom o odpadoch na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- Informácia o vyhodnotení zimnej služby 2010/2011 
- Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Nové Mesto za rok 2010  
 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 


