
 

 

Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej  

časti Bratislava - Rača na rok 2012 

 

 
 

Por. 
číslo 

Termíny  Predbežný program rokovania 

1. komisie 16.1. - 23.1. 2012 - správa MK o plnení uznesení MZ 
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 
- prevody a prenájmy nehnuteľností 
-  schválenie ocenení Račianske srdce  

miestna rada 31. januára /utorok/ 

miestne zastupiteľstvo 14. februára /utorok/ 

2. komisie 5.3. - 12.3. 2012 - informácia o vykonanej inventarizácii 
k 31.12.2011  

- návrh na vyradenie hmotného investičného 
majetku 

- návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN 
4/2011 

miestna rada 20. marec/utorok/ 

miestne zastupiteľstvo 3. apríl / utorok/ 

3. komisie 17.4. - 24.4. 2012 - informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2012 
- kontrolná činnosť MK 
- prevody a prenájmy nehnuteľností 

 miestna rada 2. mája /streda/ 

 miestne zastupiteľstvo 15. mája  /utorok/ 

4. komisie 28.5. - 4.6. 2012 - návrh záverečného účtu za rok 2011 
- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 
- prevody a prenájmy nehnuteľností 

 miestna rada 12. jún/utorok/ 

 miestne zastupiteľstvo 26. jún /utorok/ 

5. komisie 13.8. - 20.8. 2012 - informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2012 
- návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN 

4/2011 
- kontrolná činnosť MK 

 miestna rada 28. august /utorok/ 

 miestne zastupiteľstvo 11. september /utorok/ 

6. komisie 24.9. - 1.10.2012 - prípadný návrh na úpravu rozpočtu 
- prevody a prenájmy nehnuteľností  miestna rada 9. októbra /utorok/ 

 miestne zastupiteľstvo 23. októbra /utorok/ 

7. komisie 12.11. - 19.11.2012 - návrh rozpočtu na rok 2013 
- informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2012 
- kontrolná činnosť MK 

 miestna rada 27. november /utorok/ 

 miestne zastupiteľstvo 11. december /utorok/ 
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Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi Mestskej 

časti Bratislava-Rača na rok 2012 
 

 

 

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody :  

 
 

    9.  január  3. september 

 6.  február  1. október  

 5.  marec  5. november 

 2.  apríl   3. december 

 7.  máj 

 4.  jún  

       
   

 

Čas stretnutia : od 18.00 hod. 
 

 Navrhované termíny sú vždy v pondelok. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov 

s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia. 

 

 

 

 

Miesta stretnutia :  

 

 

Volebný obvod č. 1     Kultúrne stredisko Žarnovická  

 

Volebný obvod č. 2     Krasnianska beseda  

 

Volebný obvod č. 3     Kultúrne stredisko Impulz 
 


