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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 04.12.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 11.12.2012 
 
 
 
 
 

N á v r h  
Orienta čného plánu  termínov zasadnutí Miestnej rady a Mies tneho zastupite ľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
___________________________________________________________ 

 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 
A. s c h v a ľ u j e 
Orientačný plán termínov zasadnutí 
miestnej rady na rok 2013; 
B. o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
Orientačný plán  termínov zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva na rok 2013 
 

 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 

 - v materiáli 

        
 
 
Spracovate ľ:            Materiál obsahuje:  
 

Ing. Paulína Schmidtová 
referát organizačný 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh orientačného plánu  

 
 



 
 
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 termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2013; 
 
B.  s c h v a ľ u j e 
 
Orientačný plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013. 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
      Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa predkladá na základe Rokovacieho 
poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
      Program zastupiteľstva na základe orientačného plánu navrhuje starostka pred každým 
zastupiteľstvom po prerokovaní na svojej operatívnej porade. 
 
     Termíny rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva sú navrhnuté v súlade          
s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.  
 

Pri navrhovaní jednotlivých termínov zasadnutí sa prihliadalo na školské prázdniny, 
ktoré sú v roku 2013 v nasledujúcich termínoch: 

Vianočné prázdniny:    do 07.01.2013;     od 23.12.2013 do 7.1.2014 
Jarné prázdniny (Bratislavský kraj): od 04.03.2013 do 08.03.2013 
Veľkonočné prázdniny:   od 28.03.2013 do 02.04.2013 
Jesenné prázdniny:    od 30.10. do 01.11.2013 

 Letné prázdniny:   od 01.07. do 30.08.2013 
 
 Termíny zasadnutí sú navrhnuté tak, aby bol dostatočný časový priestor na prípravu 
materiálov medzi jednotlivými rokovaniami miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a návrh 
orientačného  plán obsahuje aj termíny zberu a expedície materiálov. 



Orientačný  plán  termínov zasadnutí  Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

(6. volebné obdobie) 
 
Miestne zastupiteľstvo 12.02.2013 
Miestna rada 05.02.2013 
zber materiálov 24.01.2013 
expedícia 31.01.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 26.03.2013 
Miestna rada 19.03.2013 
zber materiálov 07.03.2013 
expedícia 14.03.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 07.05.2013 
Miestna rada 30.04.2013 
zber materiálov 18.05.2013 
expedícia 25.05.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 18.06.2013 
Miestna rada 11.06.2013 
zber materiálov 30.05.2013 
expedícia 06.06.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 17.09.2013 
Miestna rada 10.09.2013 
zber materiálov 29.08.2013 
expedícia 05.09.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 29.10.2013 
Miestna rada 22.10.2013 
zber materiálov 10.10.2013 
expedícia 17.10.2013 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 10.12.2013 
Miestna rada 03.12.2013 
zber materiálov 21.12.2013 
expedícia 28.12.2013 
 


