Mgr.  Rudolf   Kusý			
      starosta mestskej časti				
    Bratislava-Nové Mesto					         				
									Bratislava  27.11. 2013										Číslo: Star.- 1570/2013

	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

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

dňa
17. decembra  2013 (utorok)  o 14.00 hod.

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

Návrh  programu:
Otvorenie  
Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
Schválenie programu rokovania
Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2014
Správa z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameraná na evidenciu a výber daní
Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2014 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
Návrh  časového harmonogramu zasadnutí  Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na  rok 2014    
Návrh  vecného plánu  zasadnutí  Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou          
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12738/15 – 17, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť ImmoBuild Group, s.r.o., so sídlom Komárnická  č. 28, 821 03 Bratislava, IČO: 35 975 768, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39163/B   
Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území  Vinohrady
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom :
1. časti stavby Lanovky - hornej stanice a stavby Lanovky - dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnýni vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička - Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom
2.   stožiarov lanovej dráhy,
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3.   pozemkov :
 - parc. č. 19614/3
- časti parc. č. 19614/6
- časti parc. č. 19614/7
- časti parc. č. 19614/9
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky ročného nájomného pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. so sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 43 910 904, zapísanej v Obchodnor registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 49931/B
Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012

Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/113 - ostatné plochy, vo výmere 10 m2  zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava
Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 , zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja  bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava 
Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, zapísaných na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom NP na Jeséniovej č. 53 v Bratislave
Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 11488 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2 v časti 34,5 m2 , zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K. T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
	Návrh na zmenu uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15.10.2013
	Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia
	Rôzne
Záver

Informácie mimo programu rokovania:
	Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre rok 2014
	Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície B-NM od ostatného MZ
	Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS za rok 2013
	Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.10.2013





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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