
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Město


						  			          Bratislava  28. 11. 2011
								                         Číslo:Star. - 1832/2011

	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 

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

13.  decembra   2011  (utorok)  
o  9,00  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  plánu  kontrolnej   činnosti   útvaru   miestneho  kontrolóra   MČ B-NM na I. polrok 2012
 6.  Doplňujúca správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
 7.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
 8. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o  miestnych daniach na  území  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 a VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 9.  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
10.   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, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1,  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“
11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
12. Návrh  Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav  
13. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a  Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
14. Návrh vecného  plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok  2012
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15. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy mestskej časti
16. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Jany Volochovej.
17. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
18. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO: 35 879 483
19. Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plán sobášnych obradov na rok 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
20. Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 
21.  Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava
22.   Interpelácie
23.   Rôzne







Informácie mimo programu rokovania
-  Informácia o nájomcoch v areáli Kuchajda
-  Informácia o stave a hospodárení EKO-podniku VPS 
-  Informácia o účasti poslancov a členov odborníkov na zasadnutiach MZ MČ B-NM, MR MČ B-NM a K- MZ MČ B-NM za rok 2011
-  Kultúrne akcie, športové a  telovýchovné podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  na rok 2012 
-  Informácia o čerpaní rozpočtu MČ B-NM k 30. 11. 2011
-  Informácia o činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného zasadnutia 




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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