Mgr.  Rudolf   Kusý			
 starosta mestskej časti				
Bratislava-Nové Mesto				

	         				
									Bratislava 23.08. 2014									             Číslo:Star.-1087/2014



	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
23.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  ktoré sa uskutoční 
dňa
9. septembra  2014 (utorok)  od  9.00 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. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska 39
 6. Správa s kontroly oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 7  Návrh na dofinancovanie nákupu motorového vozidla na rozvoz stravy pre oddelenie sociálnych služieb a návrh na presun finančných prostriedkov na EKO-podnik VSP a na vybudovanie oplotenia na Gavlovičovej ulici
 8. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s VAJNORSKÁ REAL, s.r.o. na prenájom časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 12444 a parc. č. 12450 a časti pozemku registra „C“ KN parc. 12780/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto
 9. Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/1008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.03.2009 a Dodatku č. 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova 2472/19, 851 03 Bratislava
10. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189
11. Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava
12. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava
13. Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu o výmere 31755 m2 od Istrochemu Reality, a.s. 
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14. Návrh cenového  výmeru  na  prenájom nebytových priestorov a s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
15. Interpelácie
16. Rôzne
 

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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