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zber materiálov 22.1.2010 
expedícia 27.1.2010 
Miestna rada 2.2.2010 
Miestne zastupiteľstvo 9.2.2010 
  
 
1.  Stav bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 

2009,   
2.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

za rok 2009 
3.  Návrh na predaj nehnuteľností 
4. Vyhodnotenie akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto za rok 2009 
5. Návrh akčného plánu na rok 2010 
6. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
7.  Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
 
 
 
zber materiálov 26.3.2010 
expedícia 7.4.2010 
Miestna rada 13.4.2010 
Miestne zastupiteľstvo 20.4.2010 
 
 
 
 
1. Návrh VZN, ktorým sa ruší a nahrádza VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 

10/2004 zo 14. decembra 2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
v znení VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 6/2008 a VZN mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 4/2009 z 28. apríla 2009 

2.  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 
2010 

3. Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

4.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

5.  Správa o stave plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za roky 1998 - 2009 

6.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009 
7.  Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11. 2009 do 

31.03.2010 
8.  Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009 - 2010 
9.  Návrh na predaj nehnuteľností 
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10. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

11. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

 
 
 
 
 
zber materiálov 21.5.2010 
expedícia 26.5.2010 
Miestna rada 1.6.2010 
Miestne zastupiteľstvo 8.6.2010 
 
 
 
 
1.  Záverečný účet  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009 
2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 

rok 2009 
3.  Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré 

Mesto k 31.12.2009 
4.  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2010 
5.   Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava –

Staré Mesto na II. polrok 2010 
6.   Návrh na predaj nehnuteľností 
7. Návrh na zriadenie denného centra pre seniorov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – 

Klub dôchodcov Javorinská 
8.  Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 - 2014 
9.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
10. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
 
 
 
zber materiálov 27.8.2010 
expedícia 31.8.2010 
Miestna rada 7.9.2010 
Miestne zastupiteľstvo 14.9.2010 
 
 
1.  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I,. polrok 2010 
2.  Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 
3.  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2010 
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4.  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 

5.  Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

6.  Návrh na predaj nehnuteľností 
7. Návrh Projektu podporovaného bývania pre občanov  zdravotne postihnutých mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto  
8. Návrh Projektu Komunitného centra pre občanov zdravotnej postihnutých mestskej časti 

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

Bratislava – Staré Mesto 
10. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
 
zber materiálov 15.10.2010 
expedícia 20.10.2010 
Miestna rada 26.10.2010 
Miestne zastupiteľstvo 02.11.2010 
 
 
 
1.  Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
2.  Návrh VZN o miestnych daniach (len v prípade, že sa bude meniť zákon o miestnych 

daniach) 
3.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o pešej zóne (len v prípade, že sa 

bude meniť zákon o miestnych daniach) 
4.  Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 
5.   Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných školách a školských 
zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

6.  Návrh na predaj nehnuteľností 
7.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
8.   Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011 
9. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011 
10. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 

15.11.210 do 31.03.2011 
11. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
12. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
 
 
 
  
  
 


