
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto



                                                                                                                                                          Bratislava   2. 4. 2012
  								                                  Číslo: Star.-448/2012


	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 

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

17.  apríla   2012  (utorok)  
o  14,00  hod.
v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, 
ul. Vajnorská 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. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto
  6. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Za kasárňou
  7. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011
  8. Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2011 
  9. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ B-NM vyhlásených VZN MČ B-NM č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002 a VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  ktorým sa  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2009, zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008, zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
12. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nebytových priestorov  v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
14. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  pre  školský  rok 2012/2013
15. Návrh doplnenia zástupcu zriaďovateľa do školských rád
16. Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky
17. Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
18. Návrh na prenájom nebytových priestorov – návrh cenového výmeru (na stôl)
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19. Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 7/17 zo dňa 3.11.2011
20. Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
21. Návrh  na  odpredaj  pozemkov  registra  „C“,  KN  parc.  č. 12780/231 - zastavané  plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parc. č. 12780/252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B
   22. Návrh uznesenia k  prenájmom pozemkov  zastavaných  stavbami  garáží vo vlastníctve tretích osôb
23. Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto  na Junáckej  č. 1, v Bratislave pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto, IČO:00 177 474 0102, Kutuzovova č. 17, 831 03  Bratislava
24. Rôzne
25. Interpelácie



INFORMÁCIE :
-  Stav a vývoj kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
-  Činnosť oddelenia sociálnych služieb za rok 2011
- Spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011
-  Správa o činnosti Televízie Nové Mesto  Bratislava  za rok 2011 
-  Organizácia vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012 
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného zasadnutia 
-  Vyhodnotenie zimnej údržba 2011/2012
-  Predbežné plnenie rozpočtu za rok 1.-2. 2012



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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