
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto



                                                                                                                                               Bratislava  5. 11. 2012
  								                 Číslo: Star.-1604/2012



	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 

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

13.  novembra   2012  (utorok)  
o  14,00  hod.
v zasadacej miestnosti č. 619 na VI. poschodí 
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 
ul. Junácka č. 1, 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. 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
 6. Návrh cenového výmeru  na prenájom nebytových priestorov v  areáli na Hálkovej č. 11, Bratislava 
 7. Informácia  o  preskúmaní Územného plánu zóny  Koliba - Stráže v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
 8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
9. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Sibírska č. 13 v Bratislave
11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou, IČO 31 785 221, so sídlom Sibírska č. 39, 831 02 Bratislava a výpožička nebytových priestorov v objekte bývalej súkromnej materskej škole na Pionierskej č. 12/A v Bratislave
12. Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v areáli administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova č. 1, 911 09 Bratislava
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 165/2011 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 29.11.2011 s manželmi Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová, bytom Klemensova 7 v Bratislave
14. Návrh na kúpu  nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve  spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1 (na stôl)
1

15.  Rôzne
16.  Interpelácie



INFORMÁCIE :
- Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ 
- Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 8. 2012 (na stôl)
- Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2012
- Informácia o príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. A IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013
- stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
 



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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MATERIÁLY :


 -  Návrh  na schválenie  predaja  pozemkov v  k. ú. Vinohrady  registra „C“ KN parc. č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc. č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc. č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc. č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava

      - pre zmenu podmienok (odkúpenie pozemku pred garážami) – nestihne sa v termíne prerokovať so záujemcami. Materiál bude predložený na rokovanie MZ v decembri 2012


 -   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.7.2002 v znení jej dodatkov v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, s.r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava

- pre zmenu ceny nestihne sa dodržať 15-denná lehota na vyvesenie a zverejnenie na úradnej tabuli. Materiál bude predložený na rokovanie MZ v decembri 2012


