STAROSTA
mestskej časti Bratislava-Rača
Mgr. Michal Drotován
POZVÁNKA
č.j.: 1823/1423/2019/ST-K-PAŽ
Bratislava, 30. januára 2019
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
zvolávam zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, ktoré sa bude konať
dňa 05. februára 2019 (t.j. utorok) o 16.00 hod. v Obecnom dome, Alstrova ul. 249
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Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice.
Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2019.
Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020-2021.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája
2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2018 zo dňa 26. júna 2018.
Návrh dodatku č. 3. k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava- Rača v znení dodatku
č. 1 a 2.
Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady.
Návrh plánu termínov zasadnutí miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača a stálych komisií
MZ MČ Bratislava-Rača.
Návrh na schválenie člena stálej Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu
podnikania a vinohradníctva.
Návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do stálych komisií MZ MČ BratislavaRača na obdobie rokov 2019 – 2022.
Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava-Rača.
Stav a vývoj počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 2019.
Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018.
Petícia za zastavenie stavebného konania - Polyfunkčný objekt Zrkadliská – 18.00 hod.
Petícia s názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej dopravy v Krasňanoch“ – 18.00 hod.
Interpelácie.
Rôzne
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov.
Záver.

Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

