
Orienta�ný plán �innosti Miestnej rady a Miestneho zastupite�stva  
mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007 

 
 
 

Zber materiálov:  25. septembra 2007 
Expedícia materiálov: 28. septembra 2007 
Miestna rada:  9. októbra 2007 
Miestne zastupite�stvo: 16. októbra 2007 
 
Program: 
1. Návrh na zmenu rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na rok   
2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpo�tu mestskej �asti na rok 2007   
3. Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej �asti 

Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2006/2007    
4. Kritéria posudzovania nevymožite�nosti poh�adávok (uzn. 61/2007)   
5. Návrh na �alší postup nakladania s nevymožite�nými poh�adávkami (uzn. 61/2007)   
6. Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych 

služieb v mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov 
demografického vývoja (uzn. �. 66/2007)   

7. Správa o hospodárení spolo�ností s majetkovou ú�as�ou mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto za rok 2006   

8. Návrh zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
s�ažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto  

9. Návrh na doplnenie uznesenia �. 44/2004   
10. Návrh na vy�atie sobôt zo sobášnych dní na rok 2008   
11. Družba – Bulharsko    
12. Správa finan�nej komisie   
13. Správa mandátovej komisie    
14. Rôzne 
15. Interpelácie   
 
 
Zber materiálov:  23. októbra 2007 
Expedícia materiálov: 26. októbra 2007 
Miestna rada:  6. novembra 2007 
Miestne zastupite�stvo: 13. novembra 2007 
 
1. Návrh rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010   
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto �. /2007, 

ktorým sa mení a dop��a všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto �. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej �asti �. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 
a 6/2007   

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto �. /2007, 
ktorým sa mení a dop��a všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto �, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti 
Bratislava – Staré Mesto �. 3/2005, 2/2006 a 2/2007   



4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto �.  /2007 
o požiadavkách na odstavné a parkovacie plochy pri výstavbe v mestskej �asti Bratislava – 
Staré Mesto   

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dop��a všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto �. 8/2004 o miestnych daniach na území 
mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
�asti Bratislava –Staré Mesto �. 7/2005   

6. Územný plán zóny centrálnej mestskej oblasti (CMO) severovýchod   
7. Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007-

2010 (uzn. �.69/2007)  
8. Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008   
9.  Návrh opatrení na zabezpe�enie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008   
10. Návrh �asového harmonogramu na realizáciu opatrení parkovacej politiky s ich 

finan�ným zabezpe�ením na roky 2008 – 2011   
11. Rôzne 
12. Interpelácie   
 
 
Zber materiálov:  20. novembra 2007 
Expedícia materiálov: 23. novembra 2007 
Miestna rada:  4. decembra 2007 
Miestne zastupite�stvo: 11. decembra 2007 
 
  
1. Návrh dotácií mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto z rozpo�tu mestskej �asti na rok 2007 
2. Návrh plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mestskej �asti Bratislava – Staré 

Mesto na I. polrok 2008   
3. Návrh Orienta�ného plánu �innosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupite�stva 

mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 
3. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií II. a III. triedy na rok 2008   
4. Návrh vecného plánu starostlivosti o zele�, ktorá je zverená mestskej �asti Bratislava – 

Staré Mesto na rok 2008    
5. Rôzne 
6. Interpelácie   
 
 


