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POZVÁNKA
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 12. zasadnutie

17.03.2020

17.03.2020 o 00:00

opatrenia proti šíreniu COVID-19
Junácka 1, Bratislava

 

Návrh programu: 

2. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ...../2020, ktorým sa mení a

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj
na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

4. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
5. Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020
6. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020
7. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2020
8. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
9. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava

- Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO:
48 136 646

11. Rôzne
12. Záver

 



Mgr. Peter Weiss v. r.
predseda
Komisie pre kultúru, mládež, šport,
voľný čas a medzinárodné vzťahy 

Účasť na rokovaní komisie bude prezentovaná na základe mailovej komunikácie členov
komisie. Všetky pripomienky, návrhy na zmenu materiálu, vyjadrenia a samotné hlasovanie
k jednotlivým materiálom budú členovia komisie prezentovať na mailové adresy predsedu
komisie a zapisovateľky komisie, tak aby mohla byť pripravená zápisnica z tohto rokovania.
 
Hlasovanie k jednotlivým  materiálom ako aj všetky pripomienky, návrhy na zmenu
materiálu, a pod. môžu členovia komisie do 19.03.2020 do 12:00 hod.. Žiadam všetkých
členov komisie, aby uvedený termína, vrátane časového limitu, rešpekovali a dodržali.
Zabezpečí sa tým rýchle spracovanie zápisnice pre potreby miestnej rady.
 

   
S pozdravom
 
 
 
 

Doručuje
sa:

všetkým členom Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné
vzťahy
JUDr. Ing. Ľubomír Baník , prednosta MÚ MČ BA NM
Júlia Červenková, vedúca odd. organizačného a evidencie obyvateľov
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