
Mgr.  Rudolf   Kusý			
 starosta mestskej časti				
Bratislava-Nové Mesto					         				
									Bratislava  30.09. 2013										Číslo: Star.- 1260/2013


	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

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

dňa
15. októbra  2013 (utorok)  od  9.00 hod.

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

Návrh  programu:
Otvorenie  
Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
Schválenie programu rokovania
Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov – referát vnútornej správy
Správy z kontroly oddelenia sociálnych služieb – Detské jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o organizácii miestneho referenda
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Návrh  na zníženie nájmu na  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J. C. Hronského č. 16, Bratislava,  pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o.
Návrh  na  prevod  majetku z  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  na  EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava 
Správa  o činnosti  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto za školský rok 2012/2013 
Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným
Návrh na  schválenie zriadenia odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 
Návrh na predaj pozemku registra „E“ p.č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m2 zapísaný na „V 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava
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Návrh dohody o prevzatí záväzku
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, evidovaných v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina Slaninku
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových obchodných priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 
Rôzne
Záver



Informácie mimo programu rokovania:
	Monitorovacia správy plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2013

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.08.2013
	Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2013 v MČ B-NM
	Vyhodnotenie letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2013
	Vyhodnotenie činnosti splnomocnencov MZ MČ B-NM za I. polrok 2013
	Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice, Krížna č. 33
	Obchodná verejná súťaž – Lanovka
	Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície B-NM od ostatného MZ






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.
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