
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto





                                                                                                                                               Bratislava  29. 11. 2012
  								                Číslo: Star.-1758/2012




	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 

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

11.  decembra   2012  (utorok)  
o  9,00  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. Návrh  plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2013
 6. Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
 7. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 3. 11. 2011
 8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach    
 9. 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
10. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
11. 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)
12.  Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS
13.  Návrh Dodatku č. 11 k zriaďovacej listine EKO-podniku verejno-prospešných služieb
14.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  v správe EKO-podniku VPS (prístrešok) 
15.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  v správe EKO-podniku VPS (2 autá)
16.  Návrh na odpísanie pohľadávok  (DOMINO, s.r.o., PRESPORK-CENTER, s.r.o.)
17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie v oblasti veterinárnej starostlivosti
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18. Návrh na odvolanie člena odborníka a voľbu člena-odborníka komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby a návrh na uvoľnenie z funkcie člena – poslanca komisie sociálnych vecí a bývania a komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
19.  Návrh  časového harmonogramu zasadnutí  Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na  rok 2013 
20. Návrh  vecného plánu  zasadnutí  Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
21. Návrh kultúrnych akcií, športových a  telovýchovných podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
22. Návrh plánu sobášnych obradov  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
23. Rôzne
24. Interpelácie



INFORMÁCIE :
- Účasť poslancov MZ MČ B-NM a členov odborníkov na zasadnutia MR, MZ a K-MZ k 31.11.2012
- o postupe projektu Integrovanej stratégie rozvoja mestských častí (ISRMO)
- o postupe projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy „ (ISRMO)
- Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ 
- Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31. 10. 2012 




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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