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Dôvodová správa





	Materiál sa predkladá v zmysle schváleného Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva na rok 2015, na základe podkladov od vedúcich jednotlivých oddelení MÚ B-NM a organizácií zriadených MZ MČ B-NM.  Materiál zahŕňa podklady z jednotlivých útvarov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
	














































Návrh Vecného plánu
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na rok 2016



MIESTNA  RADA – 22. 03. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník) 
-  Správa o vybavovaní  sťažností a petícií za  rok 2014  (Ing. Böhm)
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, Bratislava - Nové Město (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 220, 932 90 Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 83290 Bratislava, časti lokality „Zátišie“ (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16,  831 01  Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava  (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava  (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jumping Joe Slovakia o.z. – podpora výkonnostného športu krasokorčulovanie
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Kolib – vybudovanie nových pasáži trate (Mgr. Mikuš)
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – projekt oprava kaverny pod chodníkom (Mgr. Mikuš)
- Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 (Mgr. Mikuš)
- Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 (JUDr. Mikulec)



Informácie mimo programu rokovania MR:
Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM od 1.1.2015 – 31.12.2016
Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2015
	Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2015 (Ing. Svetlovský v spolupráci s MsP, OR PZ a KDI)






MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO – 12. 04. 2016
Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Správa z kontrol útvaru miestneho kontrolóra  (Ing. Böhm)
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, Bratislava - Nové Město (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 220, 932 90 Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 83290 Bratislava, časti lokality „Zátišie“ (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16,  831 01  Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava  (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava  (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava (Mgr. Tomčíková Moravcová)
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jumping Joe Slovakia o.z. – podpora výkonnostného športu krasokorčulovanie
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Kolib – vybudovanie nových pasáži trate (Mgr. Mikuš)
- Žiadosť o poskytnutie dotácie – projekt oprava kaverny pod chodníkom (Mgr. Mikuš)
- Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 (Mgr. Mikuš)
- Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 (JUDr. Mikulec)
-  Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2014 (Ing. Svetlovský v spolupráci s MsP, OR PZ a KDI))
-   Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková )


Informácie mimo programu rokovania MZ:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
-  Informácia o činnosti programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2015 (predseda PR TV)
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Mgr. Kocsis)
-  Vybavovanie interpelácií  z ostatného MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Informácia o činnosti Programovej rady pre televízne vysielanie za rok 2015 (predseda PR TV)









MIESTNA  RADA – 26. 04. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník)
-  Stav investičných akcií MČ B-NM na rok 2016 (Ing. Baník) 
-  Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM a detských jaslí  za rok 2015 (Mgr. Marčíková)
-  Správa  o  spôsobe  vydávania  a  distribúcie časopisu obyvateľov MČ B-NM Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2015 (Ing. Škutková, Mgr. Borčin)
-  Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Kamenné sady (Ing. Kocka)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)

Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
-  Informácia o činnosti programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2015 (predseda PR TV)


MIESTNA  RADA – 24. 05. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník) 
-  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2016  (Ing. Böhm)
-  Záverečný účet MČ B-NM za rok 2015 (RNDr. Ondrová)
- Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM na školský rok 2016/2017 (Mgr. Novák)
- Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Kamenné sady (Ing. Kocka)
-  Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014 (kancelária PR) 
-  Príprava areálu Kuchajda na letnú sezónu 2016 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Plán Kultúrneho leta 2016 v MČ B-NM (Ing. Hanulík)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)


Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom čerpaní rozpočtu MČ B-NM za I. štvrťrok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Informácia o príjmoch z inzercie do novín Hlas Nového Mesta (Ing. Škutková)


MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO – 14. 06. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2015 
-  Správy z kontrol ÚMK 
-  Záverečný účet MČ B-NM za rok 2015 (RNDr. Ondrová)
- Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM na školský rok 2016/2017 (Mgr. Novák)
-  Stav investičných akcií MČ B-NM v roku 2016 (Ing. Cagáň)
-  Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014 (kancelária PR)
- Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Kamenné sady (Ing. Kocka)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)


Informácie mimo programu rokovania MZ:
-  Informácia o predbežnom čerpaní rozpočtu MČ B-NM za I. Štvrťrok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území MČ B-NM (Ing. Kamhiyehová)
- Informácia o starostlivosti a ochrane verejnej zelene na území MČ B-NM (Ing. Kamhiyehová)
-  Informácia o príjmoch z inzercie do novín Hlas Nového Mesta (Ing. Škutková)
-  Príprava areálu Kuchajda na letnú sezónu 2016 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Plán Kultúrneho leta 2016 v MČ B-NM (Ing. Hanulík)
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Mgr. Kocsis)
-  Vybavovanie interpelácií  z ostatného MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov MČ B-NM Hlas Nového Mesta v roku 2016 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2015 (Ing. Škutková, Mgr. Borčin)
- Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy MČ B-NM za rok 2015 (Ing. Cagáň – p. Kianičková)
- Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov v MČ B-NM za rok 2015 (Ing. Cagáň, pani Kianičková)
- Informácia o analýze technicko-tepelných zariadení (Ing. Cagáň)
- Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM a detských jaslí  za rok 2014 (Mgr. Marčíková)
-  Informácia o činnosti programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2015 (predseda PR TV)

MIESTNA  RADA – 28. 06. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník)
-  Stav investičných akcií MČ B-NM na rok 2016 (Ing. Cagáň)
-  Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2016 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM (tajomník MR, p. Červenková)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)

Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
- Informácia o účasti  poslancov a členov odborníkov na  zasadnutiach  Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, Miestnej rady MČ B-NM a  Komisiách MZ MČ B-NM za I. polrok 2016 (p. Červenková) 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO – 13. 09. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Správy z kontrol ÚMK 
-  Stav investičných akcií MČ B-NM na rok 2016  (Ing. Cagáň)
-  Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2015/2016 v MČ B-NM (Mgr. Novák)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)

Informácie mimo programu rokovania MZ:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
- Informácia  o  účasti  poslancov  a členov odborníkov na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, Miestnej rady MČ B-NM a  Komisiách MZ MČ B-NM za I. polrok 2015 (p. Červenková) 
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Mgr. Kocsis)
-  Vybavovanie interpelácií  z ostatného MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
- Údržba ciest III. a IV. kategorie, peších komunikáciách a verejných priestranstvách v zimnom období 2015/2016 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2016 v MČ B-NM (Mgr. Tettinger)
-  Vyhodnotenie letnej sezóny v areály Kuchajda rok 2016 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Mgr. Kocsis)
-  Informácia o činnosti Kancelárie pre participáciu za I. polrok 2016 (Mgr. Nedorosčík)
-  Vybavovanie interpelácií  z ostatného MZ (p. Červenková)

MIESTNA  RADA - 27. 09. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník)
-  Návrh investičných akcií MČ B-NM na rok 2017 (Ing. Cagáň)
-  Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu za I. polrok 2015 (Mgr. Nedoroščík)
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM (Mgr. Novák)
-  Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2015 v MČ B-NM (Mgr. Tettinger)
- Vyhodnotenie letnej sezóny v areály Kuchajda za rok 2015 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Návrh údržby ciest III. a IV. kategorie, peších komunikáciách a verejných priestranstvách v zimnom období 2015/2017 (Ing. Molnár – EKO-podnik VPS)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)

Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)



MIESTNA  RADA – 25. 10. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník)
-  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu za I. Polrok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Návrh  na úpravu rozpočtu MČ B-NM na rok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Návrh participatívneho rozpočtu MČ B-NM na rok 2017 (kancelária PR)
-  Návrh investičných akcií MČ B-NM na rok 2017 (Ing. Cagáň)
-  Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2017 (RNDr. Ondrová)
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach (RNDr. Ondrová)
-  Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pás (Ing. Kocka)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)


Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM (RNDr. Ondrová)




MIESTNA  RADA – 29. 11. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MR (Ing. Mgr. Baník)
-  Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017 
-  Návrh participatívneho rozpočtu MČ B-NM na rok 2017 (kancelária PR)
-  Návrh investičných akcií v MČ B-NM na rok 2017 (Ing. Cagáň)
-  Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2017-2019 (RNDr. Ondrová)
-  Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach MČ B-NM a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM
- Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2017 (p. Červenková)
-  Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2017 (taj. MR, zást. starostu)
-  Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2017 (Ing. Hanulík)
-  Plán sobášov v MČ B-NM na rok 2017 (p. Zámečníková)
-  Návrh na vyplatenie  polročných odmien za II. polrok 2016 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom MZ, členom odborníkom komisií MZ a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM (tajomník MR, p. Červenková)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)


Informácie mimo programu rokovania MR:
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM za III. štvrťrok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za II. polrok 2016 (RNDr. Ondrová) 
-  Správa o činnosti Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS za rok 2016
- Správa o činnosti Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2016 (predseda PR TV)
- Informácia o účasti poslancov a členov odborníkov na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, Miestnej rady MČ B-NM a  Komisiách MZ MČ B-NM za II. polrok 2016 (p. Červenková) 
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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO – 13. 12. 2016
-  Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ (Ing. Mgr. Baník)
-  Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017
-  Správy z kontrol ÚMK 
-  Návrh  na úpravu rozpočtu MČ B-NM na rok 2016 (RNDr. Ondrová)
-  Návrh participatívneho rozpočtu MČ B-NM na rok 2017 (kancelária PR)
-  Návrh  investičných akcií MČ B-NM  na rok 2017 (Ing. Cagáň) 
-  Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2017 - 2019 (RNDr. Ondrová)
-  Návrh VZN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM (RNDr. Ondrová)
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach MČ B-NM a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM
- Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pás (Ing. Kocka)
- Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2017 (p. Červenková)
-  Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM na rok 2017 (taj. MR, zástupca starostu)
- Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2017 (Mgr. Tettinger)
-  Plán sobášov v MČ B-NM na rok 2017 (p. Zámečníková)
-  Prevody, prenájmy, predaje (Mgr. Moravcová Tomčíková)


Informácie mimo programu rokovania MZ:
-  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za II. polrok 2016 (RNDr. Ondrová) 
-  Informácia o predbežnom plnení a čerpaní rozpočtu MČ B-NM za III. Štvrťrok 2016 (RNDr. Ondrová)
- Správa o činnosti Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie za rok 2016 (predseda PR TV)
-  Správa o činnosti Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS za rok 2016
- Informácia o  účasti poslancov a členov odborníkov na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, Miestnej rady MČ B-NM a  Komisiách MZ MČ B-NM za II. polrok 2016 (p. Červenková) 
-  Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného MZ (Mgr. Kocsis)
-  Vybavovanie interpelácií  z ostatného MZ (p. Červenková)


