Mgr.  Rudolf   Kusý			
 starosta mestskej časti				
Bratislava-Nové Mesto					         				
									Bratislava  4. 4. 2013										Číslo: Star.-383/2013

	V zmysle ustanovení  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskôr vykonaných zmien 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

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

dňa
16. apríla  2013 (utorok)  od  14.00 hod.

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
ul. Vajnorská č. 21,  Bratislava

Návrh  programu:
  1.  Otvorenie  
  2.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
  3.  Schválenie programu rokovania
  4.  Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
  5.  Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
  6. Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 22/07 prijatého MZ MČ B-NM dňa 20.04.2010
  7. Návrh  Koncepčného  zámeru  rozvoja,  pedagogicko-organizačné  a  materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014 
  8. Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska 42 Bratislava 
  9. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o.) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej
10. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č. ..../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
12. Rôzne
13. Záver


Informácia mimo programu rokovania:
	Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012
	Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012 
	Informácia o činnosti splnomocnencov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012




Účasť všetkých poslancov  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.




