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Návrh uznesenia: 

 

 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo m.č. Bratislava – Ružinov 

 

 

 

A.                                                            zriaďuje  

 

 

1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov    

     (KOVZ) 

2.  Komisiu  mandátovú, legislatívnoprávnu a kontroly  (KLPaK) 

3.  Komisiu finančnú, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

4.  Komisiu územného plánovania, životného prostredia a dopravy (KÚPŽPaD) 

5.  Komisiu školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ) 

6.  Komisiu sociálnych služieb (KSSL)  

7.  Komisiu pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,  

     sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovú komisiu (KPP) 

      

 

 

B.                                                            schvaľuje 

 

 

 

predložený návrh činnosti komisií miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov podľa 

prílohy k uzneseniu 

 

 

C.       volí 

 

 

členov komisií nasledovne: 

 

 

 

1.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov    

     (KOVZ) 

 1.  Ing. Alscher Tomáš 

 2.  Bc. Bajer Radovan  

 3.  Mgr. Horváth Attila 

 3.  Mgr. Matúšek Jozef 

 4.  Ing. Sloboda Vladimír 

 5.  JUDr. Šurinová Daniela 

 6.  Ing. Tomášková Tatiana 

 7.  JUDr. Vojtašovič. Martin 



   

 

 

   

2.  Komisia  mandátová, legislatívnoprávna a kontroly  (KLPaK) 

 1.  Mgr. Adamec Igor 

 2.  Bc. Bajer Radovan 

 3.  Mgr. Horváth Attila  

 4.  Ing. Sloboda Vladimír  

 5.  JUDr. Šurinová Daniela  

 

3.  Komisia finančnú, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

     1.  Ing. Alscher Tomáš 

 2.  Mgr. Fondrková Martina 

 3.  Mgr. Lazík Martin 

 4.  Ing. Tomášková Tatiana 

 5.  JUDr. Vojtašovič Martin 

 

4.  Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (KÚPŽPaD) 

     1.  Ing. Drozd Slavomír 

 2.  Mgr. Ferák Martin 

 3.  PhDr. Guldan Patrik 

 4.  Mgr. Matúšek Jozef 

 5.  Ing.  Reinerová Anna 

 6.  Ing. Šimončičová Katarína 

 

  

5.  Komisia školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ) 

     1.  Bc. Bajer Radovan 

 2.  PaedDr. Barancová Mária 

 3.  MVDr. Gajdoš Marián 

 4.  Mgr. Palenčárová Petra 

 5.  Mgr. Patoprstý Martin 

 

6.  Komisia sociálnych služieb (KSSL)  

     1.  Mgr. Adamec Igor 

 2.   Ing. Hrapko Peter 

 3.   Mgr. Pener Martin 

 4.  Ing. Reinerová Anna 

 5.  Ing. arch. Štasselová Lucia 

  

7.  Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,  

     sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovú komisiu (KPP) 

     1.  PaedDr. Barancová Mária 

 2.  MVDr. Gajdoš Marián 

 3.  Dr. Jusko Pavol 

 4.  Mgr. Palenčárová Petra 

 5.  Mgr. Patoprstý Martin 

 6.  Ing. arch. Štasselová Lucia 

 7.  Ing. Turlík Peter 

 

 



   

 

D.                                                             zvolilo 

 

 

pre volebné obdobie 2014-2018  tajnou voľbou predsedov komisií nasledovne: 

 

 

1.  Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

     funkcionárov  (KOVZ): 

 

   

          .......................................... 

 

2.  Predsedu komisie  mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly  (KLPaK) 

 

    .......................................... 

 

3.  Predsedu komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

 

    ............................................. 

 

 

4.  Predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy (KÚPŽPaD) 

 

    ............................................. 

 

 

5.  Predsedu komisie školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ) 

 

............................................   

 

 

6.  Predsedu komisie sociálnych služieb (KSSl)  

 

    ............................................. 

 

 

7.  Predsedu komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,  

     sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie (KPP) 

 

  

    ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 
 

Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia 

a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

 

Náplňou činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov je najmä: 

 

- sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

-  informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, 

- v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných 

opatrení, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 
 

 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly 

 
 

Náplňou Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly je najmä: 

 

-  konštatovať platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu, 

-  sledovať a vyhodnocovať účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 

a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladať  miestnemu zastupiteľstvu 

návrhy na prijatie potrebných opatrení, 

-  zisťovať podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, 

-  konštatovať zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne a prostredníctvom 

starostu oznamovať miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, 

-  navrhovať zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 

-  navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám predkladaných na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva, 

-  navrhovať zakladacie dokumenty subjektov s právnou aj bez právnej subjektivity, ktoré MČ 

Bratislava – Ružinov plánuje založiť, prípadne zriadiť a zmeny týchto dokumentov (napr. 

obchodné spoločnosti, organizačné zložky, záujmové združenia a pod.), 

-  sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. V prípade potreby 

predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, 

-  posudzovať z hľadiska  právnej a legislatívno – technickej úpravy 

   a)  návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, 

   b)  návrhy doplnkov a zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva a miestnej 

rady 

-  v rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán spolupracujúci 

s miestnym kontrolórom, na základne kontrolných zistení má právo miestnemu zastupiteľstvu 

navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, 

-  spolupracovať pri analýze problémov v oblasti organizácie, riadenia a kontroly verejného 

poriadku, spolupracovať v danej oblasti s útvarmi miestneho úradu, 

-  sledovať stav verejného poriadku a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie, 

-  v spolupráci s útvarom miestneho kontrolóra sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných 

oblastiach, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 

 

Komisia finančná a podnikateľských činností a informatizácie 

 
 

Náplňou Komisie finančnej a podnikateľských činnosti a informatizácie je najmä: 

 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, k prenájmom 

hnuteľného  a nehnuteľného majetku MČ Bratislava – Ružinov, 

- zaujímať stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Bratislava – 

Ružinov a s majetkom štátu prenechaným MČ Bratislava – Ružinov na dočasné hospodárenie, 

ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľať sa na 

kontrole hospodárenia s ním, 

-  prerokovávať návrhy majetkových účastí MČ Bratislava – Ružinov na podnikaní iných 

právnických a fyzických osôb, 

- vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní 

a poplatkov, 

-   vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 

-  zaujímať stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, 

- riešiť otázky zriaďovania, zrušenia a kontroly hospodárenia podnikov MČ Bratislava – 

Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií, 

- posudzovať návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti v rámci regionálnych 

a záujmových združení obcí, 

-  posudzovať návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, 

- riešiť otázky vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov a rozvoja mestskej časti, 

- vypracovávať  stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva a miestnej rady z hľadiska zabezpečenia potrieb obyvateľov mestskej časti vo 

sfére obchodu a služieb, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
 

Náplňou Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy je najmä: 

 

- presadzovať akceptovanie ekologických princípov v rozhodovacej činnosti miestneho 

zastupiteľstva a miestnej rady, 

-   vyjadrovať sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti,  

- vyjadrovať sa k návrhom územno-plánovacej dokumentácie na účel optimálneho využitia 

územia mestskej časti s dôrazom na zachovanie ekologickej stability územia,  

-  podávať návrhy na zveľaďovanie mestskej časti, 

-  spolupodieľať sa na rokovaniach, týkajúcich sa lokalizácie problémových stavieb, 

- spolupracovať na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírodných hodnôt 

a racionálneho využívania územia, 

-  vyjadrovať sa ku koncepciám ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok, dopravy, 

regulatívom územného rozvoja a UPN hl. mesta SR Bratislavy, 

-  sledovať činnosť podnikov a organizácií v mestskej časti z ekologického hľadiska, 

-  navrhovať realizáciu údržby a opráv komunikácií III. a IV. triedy, vrátane chodníkov, 

- spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie komunikácií, 

chodníkov, detských ihrísk a pod.), 

- zastupovať záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania 

a životného prostredia v miestnom zastupiteľstve a miestnej rade, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 
 
Komisia školstva, kultúry a športu 
 
 
Náplňou  Komisie školstva, kultúry a športu je najmä: 
 
- zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MR a MZ v oblasti školstva, 

kultúry a športu, 

 - zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN, 
- spolupracovať s organizáciami mestskej časti pri kultúrnych, vzdelávacích a športových 

podujatiach na území mestskej časti, 

- prerokovávať plán činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ (CULTUS, 

Knižnica Ružinov a RŠK), 

- zaujímať stanovisko k rozboru činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ 

(CULTUS, Knižnica Ružinov a RŠK) 

- vyjadrovať sa k zostavovaniu rozpočtu ZŠ, MŠ, kultúrnych a športových organizácií 

mestskej časti, 

- vyjadrovať sa k činnosti a efektívnemu využívaniu pridelených finančných 

prostriedkov v kultúrnych organizáciách /CULTUS, Knižnica Ružinov/ a v športovej 

organizácii /RŠK/ zriadených mestskou časťou, 

- vyjadrovať sa k podnetom subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a športu na území MČ, 
- vyjadrovať sa k plánu údržby a investícií pre ZŠ, MŠ, 

- iniciovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia ZŠ a MŠ 
- vyjadrovať sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk, 

- vyjadrovať sa k rekonštrukciám, ktoré prebiehajú v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, 

- prerokovávať s riaditeľmi ZŠ a MŠ koncepčný zámer rozvoja školy, 

- zaujímať stanovisko k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl, 

ich súčasťou je i správa o výsledkoch hospodárenia školy, 

- zaujímať stanovisko k dlhodobým nájmom v priestoroch ZŠ, 
- prerokovávať  návrh na vyradenie a zaradenie  ZŠ a MŠ zo/do siete škôl a školských 

zariadení,  

- prerokovávať návrh k  zriaďovaniu a zrušovaniu ZŠ a MŠ zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava - Ružinov, 
- prerokovávať  návrh na zriadenie, zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti pôsobiacich 

na úseku kultúry a športu, 

- vyjadrovať sa k návrhom rozhodnutí o pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných 

priestranstiev, 

- vyjadrovať sa k návrhom na zaradenie pamätihodností do zoznamu pamätihodností MČ 

Bratislava – Ružinov, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 
 

Komisia sociálnych služieb  

Náplňou Komisie sociálnych služieb je najmä: 

-  sledovať sociálnu problematiku starých občanov, rodín s deťmi a ostatných sociálne 
odkázaných skupín so zameraním na udržanie a skvalitnenie siete sociálnych 
a opatrovateľských  služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov, 
-   dávať návrhy na zlepšenie sociálnej situácie občanov,  
- dávať návrhy pre zlepšenie sociálnej politiky MČ BA- Ružinov a udržateľnosť 
financovania sociálnych služieb v MČ BA- Ružinov, 
-  zaoberať sa problematikou nezamestnanosti v MČ Bratislava – Ružinov, 
-  vyjadrovať sa k sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek a narkomanov, 
najmä z hľadiska prevencie krízových situácií, 
- analyzovať sociálnu problematiku zdravotne postihnutých občanov so zameraním na 
vytváranie podmienok zodpovedajúcej starostlivosti a uplatňovaním sa v živote  
-  sledovať činnosť Domova dôchodcov, Ružinovského domova seniorov, 
- vyjadrovať stanovisko k Rozboru činnosti a hospodárenia zariadení pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov: Ružinovského domova seniorov 

a Domova dôchodcov 

-  pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

a miestnej rady v oblasti sociálnej politiky 

-  zaujímať stanovisko k ročnému plánu sociálnej aktivizácie a výletov  pre nepracujúcich 
seniorov organizovaných odborom sociálnych vecí,  
- pripravovať stanoviská k návrhom zmien VZN MČ BA – Ružinov – prípadne dodatkom 
VZN 
-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií 
 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – grantová komisia (KPP) 
 

 

Komisia je zriadená podľa VZN MČ Bratislava- Ružinov č. 12/2012 o poskytovaní 

finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov  

 

Náplň činnosti Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie sa riadi VZN č. 12/2012 

o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov a je najmä: 

 

 

- prerokovávať a zaujímať stanoviská k predloženým žiadostiam o grant/dotáciu na 

podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie/grantu MČ Bratislava- Ružinov starostovi MČ 

Bratislava – Ružinov, 

-  odporúčať predložené žiadosti o grant/dotáciu na schválenie MZ, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať 

komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 

obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. 

 

Na čele komisie je predseda, poslanec MZ, ktorého tajným hlasovaním (v zmysle čl. 8 

Rokovacieho poriadku) volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.  

 

 

Navrhujem zriadiť  nasledovné komisie: 

 

1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov    

     (KOVZ) 

2.  Komisiu  mandátovú, legislatívnoprávnu a kontroly  (KLPaK) 

3.  Komisiu finančnú, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

4.  Komisiu územného plánovania, životného prostredia a dopravy (KÚPŽPaD) 

5.  Komisiu školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ) 

6.  Komisiu sociálnych služieb (KSSl)  

7.  Komisiu pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,  

     sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovú komisiu (KPP) 
 
 

 

Náplň činnosti komisií miestneho zastupiteľstva: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

 
 

Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia 

a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

 

Náplňou činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov je najmä: 

 

- sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, 

-  informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, 

- v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných 

opatrení, 



   

 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

 
 

 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly 

 
 

Náplňou Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly je najmä: 

 

-  konštatovať platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu, 

-  sledovať a vyhodnocovať účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 

a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladať  miestnemu zastupiteľstvu 

návrhy na prijatie potrebných opatrení, 

-  zisťovať podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, 

-  konštatovať zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne a prostredníctvom 

starostu oznamovať miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, 

-  navrhovať zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 

-  navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám predkladaných na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva, 

-  navrhovať zakladacie dokumenty subjektov s právnou aj bez právnej subjektivity, ktoré MČ 

Bratislava – Ružinov plánuje založiť, prípadne zriadiť a zmeny týchto dokumentov (napr. 

obchodné spoločnosti, organizačné zložky, záujmové združenia a pod.), 

-  sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. V prípade potreby 

predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, 

-  posudzovať z hľadiska  právnej a legislatívno – technickej úpravy 

   a)  návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, 

   b)  návrhy doplnkov a zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva a miestnej 

rady 

-  v rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán spolupracujúci 

s miestnym kontrolórom, na základne kontrolných zistení má právo miestnemu zastupiteľstvu 

navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, 

-  spolupracovať pri analýze problémov v oblasti organizácie, riadenia a kontroly verejného 

poriadku, spolupracovať v danej oblasti s útvarmi miestneho úradu, 

-  sledovať stav verejného poriadku a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie, 

-  v spolupráci s útvarom miestneho kontrolóra sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných 

oblastiach, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN 

 

 

 

 



   

 

Komisia finančná a podnikateľských činností a informatizácie 

 
 

Náplňou Komisie finančnej a podnikateľských činnosti a informatizácie je najmä: 

 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, k prenájmom 

hnuteľného  a nehnuteľného majetku MČ Bratislava – Ružinov, 

- zaujímať stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom MČ Bratislava – 

Ružinov a s majetkom štátu prenechaným MČ Bratislava – Ružinov na dočasné hospodárenie, 

ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľať sa na 

kontrole hospodárenia s ním, 

-  prerokovávať návrhy majetkových účastí MČ Bratislava – Ružinov na podnikaní iných 

právnických a fyzických osôb, 

- vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní 

a poplatkov, 

-   vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 

-  zaujímať stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, 

- riešiť otázky zriaďovania, zrušenia a kontroly hospodárenia podnikov MČ Bratislava – 

Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií, 

- posudzovať návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti v rámci regionálnych 

a záujmových združení obcí, 

-  posudzovať návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, 

- riešiť otázky vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov a rozvoja mestskej časti, 

- vypracovávať  stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva a miestnej rady z hľadiska zabezpečenia potrieb obyvateľov mestskej časti vo 

sfére obchodu a služieb, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 

 

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
 

Náplňou Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy je najmä: 

 

- presadzovať akceptovanie ekologických princípov v rozhodovacej činnosti miestneho 

zastupiteľstva a miestnej rady, 

-   vyjadrovať sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti,  

- vyjadrovať sa k návrhom územno-plánovacej dokumentácie na účel optimálneho využitia 

územia mestskej časti s dôrazom na zachovanie ekologickej stability územia,  

-  podávať návrhy na zveľaďovanie mestskej časti, 

-  spolupodieľať sa na rokovaniach, týkajúcich sa lokalizácie problémových stavieb, 

- spolupracovať na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírodných hodnôt 

a racionálneho využívania územia, 

-  vyjadrovať sa ku koncepciám ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok, dopravy, 

regulatívom územného rozvoja a UPN hl. mesta SR Bratislavy, 



   

 

-  sledovať činnosť podnikov a organizácií v mestskej časti z ekologického hľadiska, 

-  navrhovať realizáciu údržby a opráv komunikácií III. a IV. triedy, vrátane chodníkov, 

- spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie komunikácií, 

chodníkov, detských ihrísk a pod.), 

- zastupovať záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania 

a životného prostredia v miestnom zastupiteľstve a miestnej rade, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 
 
 
Komisia školstva, kultúry a športu 
 
 
Náplňou  Komisie školstva, kultúry a športu je najmä: 
 
- zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MR a MZ v oblasti školstva, 

kultúry a športu, 

 - zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN, 
- spolupracovať s organizáciami mestskej časti pri kultúrnych, vzdelávacích a športových 

podujatiach na území mestskej časti, 

- prerokovávať plán činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ (CULTUS, 

Knižnica Ružinov a RŠK), 

- zaujímať stanovisko k rozboru činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ 

(CULTUS, Knižnica Ružinov a RŠK) 

- vyjadrovať sa k zostavovaniu rozpočtu ZŠ, MŠ, kultúrnych a športových organizácií 

mestskej časti, 

- vyjadrovať sa k činnosti a efektívnemu využívaniu pridelených finančných 

prostriedkov v kultúrnych organizáciách /CULTUS, Knižnica Ružinov/ a v športovej 

organizácii /RŠK/ zriadených mestskou časťou, 

- vyjadrovať sa k podnetom subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a športu na území MČ, 
- vyjadrovať sa k plánu údržby a investícií pre ZŠ, MŠ, 

- iniciovať zlepšenie materiálno-technického vybavenia ZŠ a MŠ 
- vyjadrovať sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk, 

- vyjadrovať sa k rekonštrukciám, ktoré prebiehajú v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, 

- prerokovávať s riaditeľmi ZŠ a MŠ koncepčný zámer rozvoja školy, 

- zaujímať stanovisko k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl, 

ich súčasťou je i správa o výsledkoch hospodárenia školy, 

- zaujímať stanovisko k dlhodobým nájmom v priestoroch ZŠ, 
- prerokovávať  návrh na vyradenie a zaradenie  ZŠ a MŠ zo/do siete škôl a školských 

zariadení,  

- prerokovávať návrh k  zriaďovaniu a zrušovaniu ZŠ a MŠ zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava - Ružinov, 
- prerokovávať  návrh na zriadenie, zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti pôsobiacich 

na úseku kultúry a športu, 

- vyjadrovať sa k návrhom rozhodnutí o pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných 

priestranstiev, 

- vyjadrovať sa k návrhom na zaradenie pamätihodností do zoznamu pamätihodností MČ 

Bratislava – Ružinov, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 



   

 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 

 
 

Komisia sociálnych služieb  

Náplňou Komisie sociálnych služieb je najmä: 

-  sledovať sociálnu problematiku starých občanov, rodín s deťmi a ostatných sociálne 
odkázaných skupín so zameraním na udržanie a skvalitnenie siete sociálnych 
a opatrovateľských  služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov, 
-   dávať návrhy na zlepšenie sociálnej situácie občanov,  
- dávať návrhy pre zlepšenie sociálnej politiky MČ BA- Ružinov a udržateľnosť 
financovania sociálnych služieb v MČ BA- Ružinov, 
-  zaoberať sa problematikou nezamestnanosti v MČ Bratislava – Ružinov, 
-  vyjadrovať sa k sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek a narkomanov, 
najmä z hľadiska prevencie krízových situácií, 
- analyzovať sociálnu problematiku zdravotne postihnutých občanov so zameraním na 
vytváranie podmienok zodpovedajúcej starostlivosti a uplatňovaním sa v živote  
-  sledovať činnosť Domova dôchodcov, Ružinovského domova seniorov, 
- vyjadrovať stanovisko k Rozboru činnosti a hospodárenia zariadení pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov: Ružinovského domova seniorov 

a Domova dôchodcov 

-  pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

a miestnej rady v oblasti sociálnej politiky 

-  zaujímať stanovisko k ročnému plánu sociálnej aktivizácie a výletov  pre nepracujúcich 
seniorov organizovaných odborom sociálnych vecí,  
- pripravovať stanoviská k návrhom zmien VZN MČ BA – Ružinov – prípadne dodatkom 
VZN 
-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. 

 

 
 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – grantová komisia (KPP) 
 

 

Komisia je zriadená podľa VZN MČ Bratislava- Ružinov č. 12/2012 o poskytovaní 

finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov  

 

Náplň činnosti Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie sa riadi VZN č. 12/2012 

o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov a je najmä: 

 

 

- prerokovávať a zaujímať stanoviská k predloženým žiadostiam o grant/dotáciu na 

podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie/grantu MČ Bratislava- Ružinov starostovi MČ 

Bratislava – Ružinov, 



   

 

-  odporúčať predložené žiadosti o grant/dotáciu na schválenie MZ, 

-  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať 

sa na kontrole jeho čerpania, 

-  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 

- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 
 

 

 

 

Za členov jednotlivých komisií navrhujem: 

 

 

1.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov    

     (KOVZ) 

 1.  Ing. Alscher Tomáš 

 2.  Bc. Bajer Radovan - predseda 

 3.  Mgr. Horváth Attila 

 4.  Mgr. Matúšek Jozef 

 5.  Ing. Sloboda Vladimír 

 6.  JUDr. Šurinová Daniela 

 7.  Ing. Tomášková Tatiana 

 8.  JUDr. Vojtašovič. Martin 

       

2.  Komisia  mandátová, legislatívnoprávna a kontroly  (KLPaK) 

 1.  Mgr. Adamec Igor 

 2.  Bc. Bajer Radovan 

 3.  Mgr. Horváth Attila  

 4.  Ing. Sloboda Vladimír  

 5.  JUDr. Šurinová Daniela - predsedkyňa 

 

3.  Komisia finančnú, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

     1.  Ing. Alscher Tomáš 

 2.  Mgr. Fondrková Martina 

 3.  Mgr. Lazík Martin 

 4.  Ing. Tomášková Tatiana 

 5.  JUDr. Vojtašovič Martin - predseda 

 

4.  Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (KÚPŽPaD) 

     1.  Ing. Drozd Slavomír 

 2.  Mgr. Ferák Martin 

 3.  PhDr. Guldan Patrik - predseda 

 4.  Mgr. Matúšek Jozef 

 5.  Ing.  Reinerová Anna 

 6.  Ing. Šimončičová Katarína 

 

 

  

5.  Komisia školstva, kultúry a športu (KŠKaŠ) 

     1.  Bc. Bajer Radovan 

 2.  PaedDr. Barancová Mária - predsedkyňa 



   

 

 3.  MVDr. Gajdoš Marián 

 4.  Mgr. Palenčárová Petra 

 5.  Mgr. Patoprstý Martin 

 

6.  Komisia sociálnych služieb (KSSl)  

     1.  Mgr. Adamec Igor 

 2.  Ing. Hrapko Peter - predseda 

 3.  Mgr. Pener Martin 

 4.  Ing. Reinerová Anna 

 5.  Ing. arch. Štasselová Lucia 

  

 

7.  Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,  

     sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovú komisiu (KPP) 

     1.  PaedDr. Barancová Mária 

 2.  MVDr. Gajdoš Marián 

 3.  Dr. Jusko Pavol 

 4.  Mgr. Palenčárová Petra 

 5.  Mgr. Patoprstý Martin 

 6.  Ing. arch. Štasselová Lucia – predsedkyňa  

 7.  Ing. Turlík Peter 


