Mgr.  Rudolf   Kusý			
      starosta mestskej časti				
    Bratislava-Nové Mesto					         				
									Bratislava  29.01. 2014										Číslo: Star.- 135/2014

	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

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

dňa
11. februára  2014 (utorok)  o 9.00 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
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná školy s materskou školou Riazanská 75, Bratislava
   6.	Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2013
    7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
    8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh  Market, Tomášikova č. 46, Bratislava
    9.    Návrh Dodatku č. 2  k  Zásadám  hospodárenia  s  bytmi  v  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
  10.   Návrh  Dohody  o  urovnaní  vzájomných  záväzkov a  pohľadávok s  p. Klaudiou Markovou, miesto podnikania: Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živn. Registra: 102-29948, IČO. 17 493 820
  11.   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady: parc. č. 7208/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2 , zapísaného na LV č. 3673 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, so sídlom Matúškova 21, 833 16  Bratislava, IČO:  00156582
  12.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:  
a) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, súp. č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: 
● 	priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží a 
● 	knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží, 
b) 	parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a.s.,; 
všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. NM, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  13. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov pre Základnú školu s materskou školou Cádrova 23 pre rok 2014
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   14.   Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
  15. Návrh na zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 19/04 zo 17.12.2013
  16.  Rôzne
  17.  Záver




Informácie mimo programu rokovania:
	Informácia o účasti poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rokovaniach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
	Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2013
	Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície B-NM od ostatného MZ
	Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 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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