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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
plán zasadnutí  Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2022. 

B. ukladá 
 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2022. 
 
                                                                                                                              T: 31. 01. 2022 

 
- - - 

 
Dôvodová správa 

  
 

Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na rok 2022 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, v zmysle § 12 ods. 1 
a zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,   
v zmysle § 18 ods. 3 ako i Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  stanovených  termínov školských prázdnin v školskom roku 2021/2022.  

 
Na mesiace október a november 2022 nie sú naplánované zasadnutia miestnej rady 

a miestneho zastupiteľstva a to z dôvodu, že v mesiaci november  by sa mali uskutočniť voľby 
do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby, ktoré sa v roku 2022 budú konať 
spoločne. Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                      
Bratislava-Dúbravka sa bude pravdepodobne konať v decembri 2022.  

 
           V prípade potreby môže starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka zvolať kedykoľvek 
rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva aj mimo plánovaných termínov uvedených 
v tomto materiáli.                    
 
    
 
 
 



Uznesenie MR  č. 131/2021 
zo dňa 30.11.2021 

Miestna rada  
odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. schváliť  
 

plán zasadnutí  Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2022. 

B. uložiť 
 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2022. 
 
                                                                                                                              T: 31. 01. 2022 
 
Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
plánu  zasadnutí Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka na rok 2022 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

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

 
ROK 2022 

MIESTNA RADA 
Veľká zasadačka 

Žatevná 4 

MIESTNE 
ZASTUPITEĽSTVO 

Dom kultúry  
Saratovská 2/A 

január - - 

február -       - 
marec                       08.03.2022                   22.03.2022 
apríl - - 

máj - - 
jún 07.06.2022     21.06.2022 

júl - - 
august - - 
september 13.09.2022     27.09.2022 

október - - 
november -    - 
december - 06.12.2022 
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