
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto



                                                                                                                                               Bratislava  11. 9. 2012
  								                 Číslo: Star.-1328/2012


	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 

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

25.  septembra   2012  (utorok)  
o  14,00  hod.
v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, 
ul. Vajnorská 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 MZ MČ B-NM
  5.   Správa z kontroly  hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká č. 10, Bratislava
   6.     Návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a   Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s  cieľom opravy  a  rekonštrukcie Tržnice 
   7.      Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012
   8.     Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie   ovzdušia 
   9.    Stanovisko MZ MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o dani za ubytovanie  
 10.  Stanovisko MZ MČ B-NM k  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hl. m. SR Bratislavy 
 11.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní  a úhradách za  sociálne  služby 
 12.   Návrh dodatku č. 11 Zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik verejno-prospešných služieb (na stôl)
  13.    Aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  Operačného programu  bratislavský kraj – mestská oblasť Nové Mesto 
  14.   Návrh  komunitného  plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto   2012 - 2014  (na stôl)
  15.   Informácia  o  preskúmaní Územného plánu  zóny  Podhorský  pás v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
   16.  Informácia  o  preskúmaní Územného plánu zóny Horný Kramer v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
   17.  Informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona
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  18.  Správa  o činnosti škôl a školských zariadení  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2011/2012
  19.    Návrh na prevod obecného bytu na Višňovej č. 14, Bratislava
  20.   Návrh  na  schválenie predaja pozemkov registra. „C“ KN  parcely č. 19477/28 a parcely č. 19477/17  v  k.. ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava
  21.   Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a  s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
  22.   Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č.  39, 811 04  Bratislava
  23. Návrh  na  schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č.  11 v  Bratislave pre  Novomestskú  parkovaciu spoločnosť s. r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 
   24.  Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  25.   Rôzne
  26.   Interpelácie



INFORMÁCIE :
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ 
-  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2012
-  Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 8. 2012 (na stôl)
-  Informácia o vybavovaní sťažností a petícií k 30. 6. 2012
- Informácia o  príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013
   -  Informácia o zmarení dobrovoľnej dražby bytu č. 11 na Kutuzovovej č. 25, Bratislava
    - Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa rozdeľujú pôsobnosti v oblasti  veterinárnej starostlivosti
   



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.






















2


