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Bratislava,  september 2010 
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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa   7. 9. 2010  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14. 9. 2010 
 
 
 

S p r á v a  
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 

roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať správu 
o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 
 
MUDr. Peter Tatár, CSc. 
zástupca starostu mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Paulína Schmidtová 
hlavná kontrolórka mestskej časti 
 
 

 - návrh uznesenia 
- správu  
- tabuľkovú časť 

 



Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za roky 1998 – 2009 a I. polrok 2010 



S P R Á V A 
 

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

________________________________________________________________ 
 
 
 V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto. 
 
 Uznesením č. 28/2010 z 20.4.2010 zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a rok 2009, v nadväznosti na ktorú bola 
vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 – 2009.  

Za I. polrok 2010 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení. 
 
 
Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
 
Tabuľka č. 1 : Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–

Staré Mesto za roky 1998 – 2009 (súpis uznesení splnených za obdobie od 
predloženia poslednej správy z 20.4.2010). 

 
Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava–Staré Mesto za roky 1998 – 2009. 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–

Staré Mesto za I. polrok 2010 (súpis splnených uznesení prijatých v I. polroku 
2010). 

 
Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava–Staré Mesto za  I. polrok 2010 (súpis nesplnených uznesení prijatých 
v I. polroku 2010). 

 
 
 

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch 
s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 


