
 

 

STAROSTA 

mestskej časti Bratislava-Rača 

Mgr. Peter Pilinský 

 

P O Z V Á N K A 
                               č.j.: 7434/706/2018/PR-VI 

                               Bratislava,  9. mája 2018 

 

 

     Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 

 

zvolávam zasadnutie Miestneho  zastupiteľstva  MČ Bratislava-Rača, ktoré sa bude konať 

 dňa 15. mája 2018 (t.j. utorok) o 16.00 hod. v Obecnom dome, Alstrova ul. 249 
 

Program 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto v mestskej časti 

Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

 Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode 

Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2017 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2018 

6. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na Cyprichovej ul. č. 

74 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy 

pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného mesta 

a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov 

vo veci miestneho poplatku za rozvoj 

8. Informácia o splnení  povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

a zákona č. 545/2005 Z. z. – informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva 

s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy  

 - ústna informácia 

9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

10. Interpelácie 

11. Rôzne   

- Ústna informácia o priebehu výkonu kontroly hospodárenia ubytovne Kadnárova č. 94  

a 100 

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

12. Záver. 
 

 

 

 

           Mgr. Peter Pilinský, v. r.  

                starosta 


