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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Návrh Programu rokovaní miestnych zastupiteľstiev a miestnych rád samosprávy Mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVe MESTO
MIESTNY URAD BRATISLAVA-NOVE MESTO

J unácka l, 832 91 Bratislava

Návrh programu
rokovaní miestnych zastupiteľstiev

a miestnych rád

1. Miestneho zastupiteľstva 23.1.2007 (1. mimoriadne)

2. Miestnej rady 30. 1. 2007 (č.1)
3. Miestneho zastupiteľstva 6. 2. 2007 (č.2)

4. Miestnej rady 20.2. 2007 (č.2)
5. Miestnej rady 20.3.2007 (č.3)
6. Miestneho zastupiteľstva 10.4.2007 (č.3)

7. Miestnej rady 24.4.2007 (č.4)
8. Miestnej rady 22.5. 2007 (č.5)
9. Miestneho zastupiteľstva 12.6.2007 (č.4)

10. Miestnej rady 19.6.2007 (č.6)
11. Miestneho zastupiteľstva 31.8.2007 (č.S)

12. Miestnej rady 18.9.2007 (č.7)
13. Miestneho zastupiteľstva 9.10.2007 (č.6)

14. Miestnej rady 23.10.2007 (č.8)
15. Miestnej rady 20.11. 2007 (č.9)
16. Miestneho zastupiteľstva 11.12.2007 (č.7)

17. Miestnej rady 18.12.2007 (č.10)



1. Miestne zastupiteľstvo 23.1.2007 (1. mimoriadne)

Sľub poslancov
Návrh na vytvorenie Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov pri MZ MC B - NM

ávrh na schválenie gescie poslancov pre jednotlivé volebné okrsky
ávrh na zmenu uznesenia č. 01111 z 22 .12.2006

(odvolanie odborníkov - členov komisii MZ, ktorí nie sú obyvatel'mi MČ B - NM)

2.Miestna rada 30. 1.2007 (č.l)

Správa o plnení uznesení MR
Správa z kontroly nápravných opatrení oddelenia podnikateľského, právneho a správy
majetku MÚ B - NM
Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2006 (ústna)
Návrh rozpočtu MC B-NM na roky 2007 -2009
Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a K-MZ pre rok 2007
Návrh Dodatku Č. 2 Statútu MC B-NM
Návrh Dodatku Č. 1 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-~
Návrh Dodatku Č. 3 Rokovacieho poriadku MR MC B-NM

ávrh Dodatku Č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B- M
ávrh na zmenu zriad'ovacích listín škôl MC B - M

Návrh kalendára rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v MČ B - NM
na rok 2007
Návrh na vytvorenie zasadacieho poriadku MZ MČ B - NM pre volebné obdobie
2006 - 2010
Návrh na zaradenie poslancov MZ MČ B - NM do školských rád
Návrh na vytvorenie Komisie pre yiešenie sťažností podaných na poslancov a
vedúcich funkcionárov pri MZ MC B - NM
Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v zóne Podhorský pás
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Informácia o vecnom plnení harmonogram výstavby a údržby miestnych komunikácií a
ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2006
Informácia o harmonograme výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných
činností v oblasti dopravy v roku 2007

3. Miestne zastupiteľstvo 6. 2. 2007 (č.2)

Správa o plnení uznesení MZ
Správa z kontroly nápravných opatrení oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku
MUB-NM
Správa o činností miestneho kontrolóra za rok 2006
Návrh plánu činnostijniestneho kontrolóra na l. polrok 2007
Návrh rozpočtu MC B-NM na roky 2007 -2009
Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a K-MZ pre rok 2007
Návrh Dodatku Č. 2 Statútu MC B-NM v

Návrh Dodatku Č. 1 Rokovacieho poriadku MZ Mť;; B-NM
Návrh Dodatku Č. 3 Rokovacieho poriadku MR MC B-NM
Návrh Dodatku Č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM
Návrh na zmenu zriad'ovacích listín škôl MC B - NM
Návrh na vytvorenie Komisie pre j iešenie sťažností podaných na poslancov a
vedúcich funkcionárov pri MZ MC B - NM v

Návrh kalendára rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v MC B - NM na
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rok 2007
Návrh na vytvorenie zasadacieho poriadku MZ MČ B - NM pre volebné obdobie
2006 - 2010
Návrh na zaradenie poslancov MZ MČ B - NM do školských rád
Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v zóne Podhorský pás
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Informácia o vecnom plnení harmonogram výstavby a údržby miestnych
komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2006
Informácia o harmonograme výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných
činností v oblasti dopravy v roku 2007 v

Informácia o pláne kultúrnych akcií na rok 2007 v MC B - NM v

Informácia o stave stave prevodu bytov a nebytových priestorov MC B - NM za rok
2006
Interpelácie z ostatného MZ

4. Miestna rada 20.2. 2007 (č.2)

Správa o plnení uznesení MR
Návrh Rámcového programu zasadnutí MR, MZ pre rok 2007
Návrh Rámcového programu zasadnutí K-MZ pre rok 2007
Správa o vyhodnotení sťažností a petícií občanov za rok 2006 (ústna)
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2007
Návrhy na prevody majetku
Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov v TV - NM v roku 2007
l'Sávrh vzdelávania poslancov na l. polrok 2007
Cinnosť Okresnej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ

Informácie mimo programu rokovania:
Predbežné plnenie rozpočtu za rok 2006
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní organizovaných mestskou časťou, rozpočtovými
a prispevkovými organizáciami zriadenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej častí
Bratislava-Nové Mesto
Pôsobenie TV Nové Mesto v roku 2007
Spôsob vydávania a distribúcie Novín Hlas NM v roku 2007

5. Miestna rada 20. 3. 2007 (č.3)

Správa o plnení uznesení MR
Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly oddelenia vnútornej správy,
školstva, kultúry a športu zameranej na zabezpečenie úloh súvisiacich so správou, prevádzkou a
údržbou MU B-NM schválených MZ MC B - NM 12.10.2004 (ústna)
Záverečný účet za rok 2006
Návrh dodatkov zmien VZN - trhové poriadky v

Návrh Siete a organizácie škôl zriadených MZ MC B - NM pre školský rok 2007/2008
Návrh na vyplatenie odmien v samospráve
Návrhy na prevody majetku

6. Miestne zastupiteľstvo 10. 4. 2007 (č.3)

Správa o plnení uznesení MZ



Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly oddelenia vnútornej
správy, školstva, kultúry a športu zameranej na zabezpečenie úloh súvisiacich so
správou, prevádzkou a údržbou MU B-NM schválených MZ MC B - M 12.10.2004
Záverečný účet za rok 2007

ávrh dodatkov zmien VZ - trhové poriadky v

Návrh Siete a organizácie škôl zriadených MZ MC B - M pre školský rok 2007/2008
ávrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Cinnosť Okresnej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ
Predbežné čerpanie rozpočtu od začiatku roku 2007
Vyhodnotenie zimnej služby 2006/2007 v

Stav a vývoj kriminality a verejného poriadku na území MC B-NM za rok 2006
Interpelácie z ostatného MZ

7. Miestna rada 24.4. 2007 (č.4)

Správa o plnení uznesení MR v

Príprava Kultúrneho leta 2007 v MC B - NM
Príprava areálu Kuchajda na leto 2007
Stava príprava investičných akcií na rok 2007

ávrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní organizovaných mestskou časťou,
rozpočtorymi a príspevkovými organizáciami zriadenými Miestnym zastupiteľstvom
mestskej casti Bratislava- ové Mesto za 1. štvrťrok 2007

8. Miestna rada 22.5. 2007 (č.5)

Správa o plnení uznesení MR
Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2007 ,
Správa z kontroly oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov MU B-NM (ústna)
Návrh na ocenenie fyzických a právnických osôb Cenou MC B - NM na rok 2007
Návrh vzdelávania poslancov na II. polrok 2007
Návrhy na prevody majetku

9. Miestne zastupiteľstva 12.6. 2007 (č.4)

Správa o plnení uznesení MZ
Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2007 ,
Správa z kontroly oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov MU B-NM
Návrh na ocenenie fyzických a právnických osôb Cenou MC B - NM na rok 2007
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Cinnosť Okresnej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ
Hospodárenie a činnosť organizácií zriadených MZ za l. štvrťrok 2005

- EKO-podnik VPS
- Stredisko kultúry B-NM
- Knižnica Nové Mesto



10. Miestnej rady 19.6. 2007 (č.6)

Správa o plnení uznesení MR
ávrh investičných akcií na rok 2008

Návrh na vyplatenie odmien v samospráve
ávrhy na prevody majetku

11. Miestne zastupiteľstvo 31.8. 2007 (č.S)
(Slávnostné)

- slávnostný program ku dňu Ústavy SR ~
- ocenenie fyzických a právnických osôb Cenou MC B - NM na rok 2007

12.Miestna rada 18.9.2007 (č.7)

Správa o plnení uznesení MR
Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO p VPS (ústna)
Správa z kontroly oddelenia hospodárskeho a fmančného MU B - NM - referátu účtovníctva
zameraná na realizáciu predbežnej a priebežnej fmančnej kontroly v súlade so zákonom č.
502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vedenie pokladničnej agendy a vykonania
inventarizácie a vedenia majetku MU B - NM ku dňu 31.12.2006 vrátane usporiadania rozdielov
(ústna)
Správa o vyhodnotení sťažnosti a petícií občanov za l-polrok rok 2007 (ústna)
Návrh na l. úpravu rozpočtu

ávrh na vyplatenie odmien v samospráve
Vyhodnotenie kultúrneho leta 2007
Vyhodnotenie letnej sezóny v areály Kuchajda 2007
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní organizovaných mestskou časťou,
rozpočtorymi a príspevkovými organizáciami zriadenými Miestnym zastupiteľstvom
mestskej casti Bratislava-Nové Mesto za II. štvrťrok 2007

13. Miestne zastupiteľstvo 9.10. 2007 (č.6)

Správa o plnení uznesení MZ
Správa z kontroly prispevkovej organizácie EKO p VPS .
Správa z kontroly oddelenia hospodárskeho a fmančného MU B - NM - referátu účtovníctva
zameraná na realizáciu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č.
502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vedenie pokladničnej agendy a vykonania
inventarizácie a vedenia majetku MU B - NM ku dňu 31.12.2006 vrátane usporiadania rozdielov
Správa o vyhodnotení sťažností a petícií občanov za l-polrok rok 2007
Návrh na l. úpravu rozpočtu
Návrhy na prevody majetku



Návrh rozpočtu na rok 2008
Návrh na ll. ~ravu rozpočtu .
Návrh plánu cmnosti miestneho kontrolóra na l. polrok 2008
Návrh zmien a doplnkov UP Zóny Koliba Stráže
Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a K-MZ pre rok 2007
Návrh vecného plánu činnosti MR, MZ a K-MZ pre rok 2007
Správa o činnosti škôl za školský rok 2006 - 2007 v

Návrh kalendára rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v MC B - NM
na rok 2008
Návrh kultúrnych akcií na rok 2007 v MČ B - NM
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Cinnosť Okresnej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ
Hospodárenie a činnosť organizácií zriadených MZ za ill. štvrťrok 2007

- EKO-podnik VPS
- Stredisko kultúry B-NM
- Knižnica Nové Mesto

Predbežné plnenie a čerpanie rozpočtu od začiatku roku 2007 v

Informácia o stave neriadených skládok a likvidácií komunálneho odpadu v MC B - NM
Informácia o stave zelene v MC B - NM
Stav statickej dopravy v MČ B - NM
Informácia o činnosti a prevádzke klubov dôchodcov
Informácia o činnosti a prevádzke detských jasli
Informácia o zabezpečení opatrovateľskej služby
Informácia o harmonograme výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných
činností v oblasti dopravy v roku 2007
Interpelácie z ostatného MZ

17. Miestna rada 18.12. 2007 (č.lO)

Správa o plnení uznesení MR
Návrh na vyplatenie odmeny za IV. štvrťrok 2007 v zmysle platného "Odmeňovacieho
poriadku ... " starostovi MC
Návrh na vyplatenie odmien v samospráve
Návrhy na prevody majetku

Informácie mimo programu rokovania:
Informácia o účasti členov - odborníkov komisií miestneho zastupiteľstva
Informácia o vyhodnotení návštev občanov v kancelárii u zástupcu starostu za rok 2007


