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Návrh  uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
 

A. berie  na  vedomie 
 

plán zasadnutí Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2017. 
 

B. ukladá 
 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2017. 
 
                                                                                                                               T: 31. 1. 2017 

 
 

- - - 
 
 

Dôvodová správa 
  
 
 
   Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na rok 2017 sa predkladá z dôvodu, aby poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie 
miestneho zastupiteľstva ale aj zamestnanci miestneho úradu si mohli efektívne plánovať svoj 
čas a prípravu materiálov na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva. 
 
   Pri plánovaní termínov sa vychádzalo z príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 1),  zákona SNR  
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3) 
ako i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  stanovených  
termínov školských prázdnin na rok 2017.    
  V prípade potreby môže však starosta zvolať rokovanie miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva  aj mimo plánovaných termínov.  
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Návrh 
plánu  zasadnutí Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka na rok 2017 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Deň konania:  miestna rada                  -  utorok  so začiatkom  o 15.00 hod.  
                      miestne zastupiteľstvo  -  utorok  so začiatkom  o 15.00 hod. 
 
                       
 
 
rok 2017 

miestna rada  
Veľká zasadačka, Žatevná 4 

miestne zastupiteľstvo  
    Kultúrne centrum Fontána,  
              Ožvoldíkova 12 

   
január 24. 1.  
február          7. 2. 
marec   
apríl  4. 4.       25. 4. 
máj   
jún 13. 6.      27. 6. 
júl   
august   
september 12. 9.      26. 9. 
október   
november  28. 11.      
december   12. 12. 
  

- - - 
 
 
Dni školských prázdnin a pracovného voľna v roku 2017: 
 
23. december 2016 (piatok) - 5. január 2017  (štvrtok) - Vianočné prázdniny 
6. január 2017 (piatok)     - Zjavenie Pána (Traja králi) 
20. február 2017 (pondelok) - 24. február 2017 (piatok) - Jarné prázdniny pre Bratislavský 
                                                                                                 kraj 
13. apríl 2017 (štvrtok) – 18. apríl 2017 (utorok)  - Veľkonočné prázdniny  
14. apríl 2017 (piatok)     - Veľký piatok 
17. apríl 2017 (pondelok)     - Veľkonočný pondelok 
3. júl 2017 (pondelok) - 31. august 2017 (štvrtok)             - Letné prázdniny 
5. júl  2017 (streda)      - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 
29. august 2017 (utorok)     - Výročie Slovenského národného 
                                                                                                 povstania  
1. september 2017 (piatok)     - Deň Ústavy Slovenskej republiky 
15. september 2017 (piatok)     - Sedembolestná Panna Mária  
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30. október 2017 (pondelok) - 31. október 2017 (utorok)    - Jesenné prázdniny 
1. november 2017 (streda)     - Sviatok Všetkých svätých 
17. november 2017 (piatok)     - Deň boja za slobodu a demokraciu 
23. december 2017 (sobota) – 5. január 2018 (piatok)         - Vianočné prázdniny 
25. december 2017 (pondelok)    - Prvý sviatok vianočný 
26. december 2017 (utorok)                                                  - Druhý sviatok vianočný 
 
 

- - - 
 
 

Uznesenie miestnej rady k Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017. 
 
 

Uznesenie MR  č. 141/2016 
zo dňa 29. 11. 2016 

 

Miestna rada 
A. berie na vedomie 

 
plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017. 
 

B. odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu 
1. Zobrať na vedomie plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na rok 2017. 
 
2. Uložiť predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému oddele- 
niu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2017. 
 
                                                                                                                               T: 31. 1. 2017 
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