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NÁVRH  UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013

- bez pripomienok

- s pripomienkami






































Dôvodová správa



	V súlade s Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012 predkladáme na schválenie Vecný plán zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013.

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov Miestneho úradu Bratislava-Nové Město oslovilo všetky oddelenia Miestneho úradu s požiadavkou nahlásenia nosných úloh oddelenia v roku 2013. Tieto  sú zapracované podľa navrhovaného časového  harmonogramu. Materiál sa bude aktualizovať na základe výstupov z rokovaní Miestnej rady a aktuálnych požiadaviek

Materiál bol predložený na rokovanie všetkých komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovanie miestnej rady, ktoré sa konalo dňa 27. 11. 2012. Rada odporučila materiál schváliť.





































MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO     
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Návrh Vecného plánu
zasadnutí MR MČ B-NM a MZ MČ B-NM 
na rok 2013


MIESTNA RADA – 29.01.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Návrh na stanovenie výšky platu starostu (Ondrová)
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 (Molnár – EKO)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)


MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO – 12.02.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ Kalinčiakova 12 za roky 2010-2011 (Dubravec)
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Za kasárňou 2 za roky 2010-2011 (Dubravec)
Správa z kontroly oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov  MÚ B-NM zameraná na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov (Dubravec)
	Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012 (Dubravec)
	Vyhodnotenie sťažností a petícií za II. polrok 2012 (Dubravec)

Návrh na stanovenie výšky platu starostu (Ondrová)
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 (Molnár – EKO)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)

Informácie mimo programu rokovania
Vecné plnenie harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činnosti v oblasti dopravy v roku 2012 (Baník) 
Stav prevodu bytov a nebytových priestorov v MČ B-NM za rok 2012 (Baník)
Vybavovanie interpelácií  z ostatného Miestneho zastupiteľstva(Červenková)
Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a K-MZ MČ B-NM za rok 2012
Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Kocsis)


MIESTNA RADA - 26.02.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)

MIESTNA RADA – 26.03.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013 (Novák)
Správa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Kamhiyehová)
Správa o starostlivosti a ochrane verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Kamhiyehová)
Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb (Vojtechová)
Dodatok k VZN MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorým sa určuje poskytovanie, suma a spôsob úhrady za prepravnú službu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Vojtechová)
Dodatok k Zásadám poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Dodatok k Zásadám poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Vojtechová)
Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2012 (Svetlovský v spolupráci s MsP, OR PZ a KDI))
  -     Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012 (Škutková, Borčin)
	Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)

Strana 1


MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO – 16.04.2013

Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2013/2014 (Novák)
Správa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Kamhiyehová)
Správa o starostlivosti a ochrane verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Kamhiyehová)
Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2012 (Svetlovský v spolupráci s MsP, OR PZ a KDI))
Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb (Vojtechová)
Dodatok k VZN MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorým sa určuje poskytovanie, suma a spôsob úhrady za prepravnú službu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Vojtechová)
Dodatok k Zásadám poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Dodatok k Zásadám poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Vojtechová)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)

Informácie mimo programu rokovania
Hospodárenie a činnosť organizácií zriadených MZ za I. štvrťrok 2013
(EKO-podnik VPS, SK – BNM, Knižnica Nové Mesto)
	Predbežné plnenie a čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2013 (Ondrová)

Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012 (Škutková, Borčin)
Vybavovanie interpelácií  z ostatného Miestneho zastupiteľstva(Červenková)
Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Kocsis)


MIESTNA RADA – 30.04.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)
Stav investičných akcií na rok 2012 (Baník) 


MIESTNA RADA – 21.05.2013
Plán činnosti Miestneho kontrolóra na II. polrok 2013 (Dubravec)
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Záverečný účet za rok 2012 (Ondrová)
Príprava areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013 (Molnár – EKO)
Plán kultúrneho leta 2013 (Tettinger)
Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného MČ B-NM (Baník)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)


MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO – 11.06.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Záverečný účet za rok 2012 (Ondrová)
Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy MČ B-NM za rok 2012 (Baník)
	Príprava areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013 (Molnár – EKO)
Plán kultúrneho leta 2013 (Tettinger)
Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného MČ B-NM (Baník)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)


Informácie mimo programu rokovania
Hospodárenie a činnosť organizácií zriadených MZ za II. štvrťrok 2013
(EKO-podnik VPS, SK – BNM, Knižnica Nové Mesto)
	Predbežné plnenie a čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2013 (Ondrová)

Vybavovanie interpelácií  z ostatného Miestneho zastupiteľstva(Červenková)
	Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Kocsis)
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MIESTNA RADA – 25.06.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
	Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)




MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO –27.08.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Správa o vyhodnotení sťažností a petícií za I. polrok 2013 (Dubravec)



MIESTNA RADA - 17.09.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ B-NM (Ondrová)
Predbežný návrh investičných akcií v MČ B-NM na rok 2014 (Ondrová)
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2013 (Ondrová)
Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Novák)
  -      Návrh  investičných akcií na rok 2014 (Baník) 
Návrh na odpísanie pohľadávok (Molnár – EKO)
Údržba ciest III. A IV. Kategorie, peších komunikáciách a verejných priestranstvách v zimnom období 2013/2014 (Molnár – EKO)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2013 (Tettinger)
Vyhodnotenie letnej sezóny v areály Kuchajda rok 2013 (Molnár – EKO)



MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO – 15.10.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Návrh na I. úpravu rozpočtu MČ B-NM (Ondrová)
Monitorovacia správa za I. polrok 2013 (Ondrová)
Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Novák) 
  -      Návrh  investičných akcií na rok 2014 (Baník) 
Návrh na odpísanie pohľadávok (Molnár – EKO)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)

Informácie mimo programu rokovania
Hospodárenie a činnosť organizácií zriadených MZ za III. štvrťrok 2013 (Ondrová)
(EKO-podnik VPS, SK – BNM, Knižnica Nové Mesto)
	Predbežné plnenie a čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2013 (Ondrová)

Údržba ciest III. a IV. kategorie, peších komunikáciách a verejných priestranstvách v zimnom období 2013/2014 (Molnár – EKO)
Vybavovanie interpelácií  z ostatného Miestneho zastupiteľstva(Červenková)
Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Kocsis)
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2013 (Tettinger)
Vyhodnotenie letnej sezóny v areály Kuchajda rok 2013 (Molnár – EKO)


MIESTNA RADA – 29.10.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Návrh rozpočtu na rok 2014 (Ondrová)
Návrh investičných akcií v MČ B-NM na rok 2014 (Ondrová)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)
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MIESTNA RADA – 26.11.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Kollárik)
Plán činnosti Miestneho kontrolóra na I. polrok 2014 )Dubravec)
Návrh na úpravu rozpočtu  na rok 2014 (Ondrová)
Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 zo dňa 14.12.25004 o miestnych daniach (Ondrová)
Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (Novák)
Plán sobášov na rok 2014 (Zámečníková)
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 (Červenková)
Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 (Červenková)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)
Správa o činnosti Komisie pre EKO za rok 2013 (Ing. Galamboš)


MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO – 10.12.2013
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Kollárik)
Plán činnosti Miestneho kontrolóra na I. polrok 2014 (Dubravec)
Návrh na úpravu rozpočtu  na rok 2014 (Ondrová)
Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 zo dňa 14.12.25004 o miestnych daniach (Ondrová)
Plán sobášov na rok 2014 (Zámečníková)
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 (Červenková)
Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 (Červenková)
Prevody, prenájmy, predaje (Biharyová)





Informácie mimo programu rokovania
Vybavovanie interpelácií  z ostatného Miestneho zastupiteľstva(Červenková)
Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Kocsis)
Správa o činnosti Komisie pre EKO za rok 2013 (Ing. Galamboš)
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