
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto

						  			          Bratislava   24. 11. 2011
								                         Číslo:Star. - 1562/2011

	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 

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

3.  novembra   2011  (štvrtok)  
o  14,00  hod.
v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
Vajnorská ul. 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
  5.      Návrh  úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  6.     Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
  7.   Návrh  na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemkov registra „C“ KN parcely 11403/2 a parcely č. 11464/3 v k.ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ ako prípad hodný osobitného zreteľa
  8.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „E“ KN parcela č. 11428 a parcela č. 15115/4, pozemkov registra „C“ KN parcela č. 12706, parcela č. 11464/13 a časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11488, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1, parcely č. 15115/6, parcely č. 15115/111, parcely č. 11462/10, parcely č. 11462/44, parcely č. 12709 a parcely č. 12780 v k. ú. Nové Mesto pre  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
  9.    Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  nájmu  pozemku  parc. č. 19379 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, Bc. Milana Chudého a Mgr. Katarínu Chudú
10.     Návrh   na   schválenie  prípadu  osobitného   zreteľa   týkajúceho  sa  nájmu  časti   pozemkov  registra  „C“  KN  parcely   č.  5984/1 a  parcely  č. 5984/2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Zbyhněva Stebela s manželkou, bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava
11.     Návrh Štatútu Fondu rozvoja bývania
12.     Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa zrušuje VZN MC B-NM č. 5/1994 zo dňa 22. 3. 1994 o Fonde rozvoja bývania
13.     Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na Mestskej ul. č. 9
14.     Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti Sliačska 
15.     Návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011
16.   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/9, č. 15120/11, č. 15120/12, č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto
17.     Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Na Roličkách“
18.     Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie nerealizovanej investičnej akcie zo zoznamu nedokončených investícií
19.     Interpelácie
20.    Rôzne


Informácie mimo programu rokovania
-   Operačný plán zimnej údržby ciest III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2011/2012
-   Čerpanie rozpočtu MČ B-NM k 30. 10. 2011

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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