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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 2.12.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 9.-10.12.2008 
 
 
 
 
 

N áv r h 
Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
prednosta miestneho úradu 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
A. s c h v a ľ u j e 
Orientačný plán činnosti miestnej rady na rok 
2009; 
B. o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto schváliť Orientačný 
plán činnosti miestneho zastupiteľstva na rok 
2009 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
prednosta miestneho úradu 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Hana Molnárová 
organizačný referát 

 - návrh uznesenia 
- návrh orientačného plánu činnosti 

 



Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Orientačný plán činnosti a termínov Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 
2009; 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
Orientačný plán činnosti a termínov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2009. 



NÁVRH 
Orientačného plánu činnosti Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2009 

 
 
 
 

 
Miestne zastupiteľstvo 03.02.2009 
Miestna rada 27.01.2009 
zber materiálov 12.01.2009 
expedícia 16.01.2009 
 
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava –Staré Mesto   
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
3. Návrh na predaj nehnuteľností   
4. Návrh priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009  
5. Návrh optimalizácie prevádzkovania detských jaslí v podmienkach samosprávy mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
6. Návrh komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 

rok 2008   
8. Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
10. Nové interpelácie 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 10.03.2009 
Miestna rada 03.03.2009 
zber materiálov 16.02.2009 
expedícia 20.02.2009 
 
1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
2. Návrh na predaj nehnuteľností   
3. Návrh Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
4. Návrh optimalizácie prevádzkovania opatrovateľskej a prepravnej služby a rozvozu stravy pre 

odkázaných občanov Starého Mesta 
5. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej 

škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení k 30.6.2009   
6.  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008  
7. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2008  



8. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto   

9. Nové interpelácie 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 28.04.2009 
Miestna rada 21.04.2009 
zber materiálov 30.03.2009 
expedícia 03.04.2009 
 
1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
2. Návrh na predaj nehnuteľností   
3. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 

31.3.2009   
4. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009 
5. Vyhodnotenie starostlivosti ozeleň za rok 2008 
6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
7. Nové interpelácie 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 23.06.2009 
Miestna rada 16.06.2009 
zber materiálov 25.05.2009 
expedícia 29.05.2009 
 
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008   
2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 

2008   
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
4. Návrh na predaj nehnuteľností  
5. Územný plán zóny Chalupkova 
6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na II. polrok 2009   
7. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
8. Nové interpelácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo 29.09.2009 
Miestna rada 22.09.2009 
zber materiálov 31.08.2009 
expedícia 04.09.2009 
 
1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2009   
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
4. Návrh na predaj nehnuteľností   
5.  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009   
6. Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň na rok 2010 
7. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy na rok 2010 
8. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
9 . Nové interpelácie 
 
Miestne zastupiteľstvo 03.11.2009 
Miestna rada 27.10.2009 
zber materiálov 05.10.2009 
expedícia 09.10.2009 
 
1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009   
2. Návrh na predaj nehnuteľností   
3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
4.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na I. polrok 2010   
5.  Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 

15.11.2009 do 31.3.2010   
6. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2009/2010 a ostatných školách a školských 
zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

7.  Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2010  
8. Plán zimnej služby na sezónu 2009 - 2010 
9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
10. Nové interpelácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo 08.12.2009 
Miestna rada 01.12.2009 
zber materiálov 16.11.2009 
expedícia 20.11.2009 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej 

zóne   
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012   
4. Návrh na predaj nehnuteľností   
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 

I. polrok 2010   
6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
7. Nové interpelácie 
 
 
 


