Mgr.  Rudolf   Kusý		
 starosta mestskej časti				
Bratislava-Nové Mesto					         				
									            Bratislava  20. 8. 2013										Číslo: Star.- 947/2013

	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

6. mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  ktoré sa uskutoční 
dňa
23. augusta  2013 (piatok)  od  9.00 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 ZŠsMŠ Cádrova
  6.  Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1, Bratislava pre Agentúru LUPO, s.r.o.
  7. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúceho na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Golf Club Prievaly, a.s. za účelom vybudovania a prevádzkovania športovo zábavného areálu pre fanúšikov golfu 
  8. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  9. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy ZŠsMŠ so sídlom Sibírska č. 39, 831 02 Bratislava, IČO: 31 785 221
10. Návrh aktualizácie č. 2 Integrovanej stratégie rozvoja mestských častí (ISRMO) (na stôl)
11. Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1922/1 – zastavané plochy a nádrvoria o výmere 383 m2 , katastrálne územie Nové Mesto podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová 59, 831 03 Bratislava
12. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 13587/3, 13587/2 a 13589/7 vo vlastníctve Istrochem-u Reality, a.s., so sídlom na Nobelovej č. 34, Bratislava
13. Návrh na zverenie do správy „STROM ŽIVOTA“ trojrozmerná plastika EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
14. Návrh:    
      a)    na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 5735 m2 od firmy ISTROCHEM Reality, a.s.
      b)  na kúpu pozemkov v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 3621 m2 od firmy ISTROCHEM Reality, a.s.
15. Záver

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.



