
Mgr.  Rudolf   Kusý			
 starosta mestskej časti				
Bratislava-Nové Mesto					         				
									Bratislava  4. 2. 2013										Číslo: Star.-120/2013

	V zmysle ustanovení  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskôr vykonaných zmien 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

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

dňa
12.  februára  2013 (utorok)  od  14.00 hod.

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto,
ul. Vajnorská č. 21,  Bratislava

Návrh  programu:

 1. Otvorenie  
 2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 5. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012
 6. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova
 7. Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM zameranej na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov
 8. Návrh  Dodatku č. 2  Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	 
 9. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho  poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
10. Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh úpravy Zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
12. Návrh na zverenie „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ul.“ do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
13. Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k.ú. Vinohrady
14. Návrh zapojenia Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6 854,62 €
15. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce ho prenájmu hnuteľných vecí pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava
16. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa aplikujú ustanovenia zákona 371/2012 Z.z. 
17. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa menia čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 ods. 1 písm. b) (rozpočtové určenie príjmov)
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18. Návrh na zapojeni rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 €
19. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
20. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
21. Rôzne
22. Záver


Informácia mimo programu rokovania:
	Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2012
	Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície B-NM od ostatného MZ
	Informácia o prevode vlastníctva bytov v domoch Belehradská č. 8 a Športová č. 1 - dopredaj




Účasť všetkých poslancov  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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