
Mgr.  Rudolf  KUSÝ
               starosta
           mestskej časti
     Bratislava-Nové Mesto



                                                                                                                                                          Bratislava   1.2.2012
  								                                  Číslo: Star.-142/2012



	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 

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

14.  februára   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 ZŠsMŠ, Sibírska 39
  6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011
  7. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS
  8. Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratislava   
  9. Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s., Bratislava
10. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012
11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
12. Návrh cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku Tržnice zvereného do správy EKO-podniku VPS
13. Návrh na uzatváranie nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku do správy EKO-podniku VPS
14.  Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. č. 25
15.  Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91
16.  Návrh na opakovanú dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na Mestskej ul. č. 9 
17. Rôzne
18. Interpelácie


INFORMÁCIE :
- Predbežné plnenie rozpočtu za rok 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.







