
  

STAROSTA 
Mestskej časti Bratislava-Rača 
Mgr. Peter Pilinský 

P O Z V Á N K A 
              Č.j.: 13053/337/PR-VI/2011 
            Bratislava, 7.december 2011 
 

      Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 

zvolávam zasadnutie Miestneho  zastupiteľstva  MČ Bratislava-Rača,  ktoré sa bude konať 
dňa 13. decembra 2011 /t. j. utorok/ o 15.00 hod. v Obecnom dome,  Alstrova ul. 249 

 
Program 
 

1. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Návrh všeobecne záväzného naradenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2011, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné naradenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2009 o miestnych daniach 
v znení všeobecne záväzného naradenia č. 1/2011 

5.  Návrh finančného plánu Média Rača, spol. s.r.o. 
6. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2012 a obdobie 2013-2014, stanovisko miestneho 

kontrolóra  
7. Informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2011 s komentárom 
8. Návrh na Štatút ocenenia „Račianske srdce“ 
9. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
10. Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. 78/21/06/11/P zo dňa 21.6.2011 v bode b)  
11. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej veci MČ Bratislava-Rača c/a Čaranová 

o vypratanie bytu   
12. Návrh všeobecne záväzného naradenia Mestskej časti Bratislava – Rača č. 6/2011, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

13. Návrh na zmenu nájomcu k nebytovému priestoru v Zdravotnom stredisku na Hubeného ul. č. 2, 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

14. Návrh na zmenu nájomcu k nebytovému priestoru v Zdravotnom stredisku na Hubeného ul. č. 2, 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

15. Návrh na zmenu nájomcu k nebytovému priestoru v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č.6, 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

16. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa novelizujú 
ustanovenia o pôsobnosti Bratislavy a mestskej časti v oblasti sociálnych vecí  

17. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa novelizujú 
ustanovenia o hospodárení s majetkom Bratislavy 

18. Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rača k 30.11.2011 
19. Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na 

rok 2012 
20. Plán sobášnych dní v roku 2012 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 
21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 25. 10. 2011 
22. Interpelácie 
23. Rôzne  
24. Záver 

 
 

           Mgr. Peter Pilinský 
         starosta    
             


