
R O K O V A C Í  P O R I A D O K
Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov

Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Č I .  1

1. Rokovací poriadok Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly (ďalej len 
„komisia“) upravuje zloženie komisie, náplň komisie, spôsob rokovania komisie, 
prijímania uznesení a stanovísk komisie, ako aj spôsob ich vyhotovenia a doručovania.

2. Komisiu zriadilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov na základe 
materiálu „Návrh na zriadenie komisií MZ, náplň ich činností, voľba predsedov a členov 
komisií miestneho zastupiteľstva“ v zmysle §15, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 16.12.2014 uznesením č. 10/11/2014.

ČI. 2
Postavenie a úlohy komisií

1. Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -  Ružinov zriaďuje Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  Ružinov (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 
ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie najmä:
a) v rámci poradnej funkcie: zaujímajú stanoviská k materiálom prerokúvanými 

miestnym zastupiteľstvom a Miestnou radou mestskej časti Bratislava - Ružinov 
(ďalej len „miestna rada“), ako aj k návrhom, zámerom z hľadiska zabezpečenia 
potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti,

b) v rámci iniciatívnej funkcie: predkladajú návrhy a podnety na riešenie všetkých
dôležitých otázok života mestskej časti miestnemu zastupiteľstvu,

c) v rámci kontrolnej funkcie: podieľajú sa na výkone kontroly plnenia uznesení
miestneho zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
a vybavovaní podnetov, sťažností obyvateľov mestskej časti.

Druhá časť
ZLOŽENIE KOMISIÍ

ČI. 3

1. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z radov obyvateľov 
(odborníkov), ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.

2. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže 
podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať. Počet členov komisie určuje



miestne zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol spravidla členom aspoň jednej 
komisie.

3. Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím miestneho 
zastupiteľstva.

4. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ostatných členov komisie.
5. Členov komisie volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo spravidla verejných hlasovaním.

ČI. 4
Predseda komisie

1. Na čele komisie je predseda - poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorého volí a odvoláva 
miestne zastupiteľstvo spravidla tajným hlasovaním,.

2. Predseda komisie
a. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, vedie ich a spoločne 

s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutia komisie,
b. zostavuje spolu s tajomníkom komisie návrh plánu činnosti, ktorý predkladá komisii 

na schválenie. Pri návrhu plánu činnosti prihliada na to, aby sa zasadnutie komisie 
konalo maximálne 1 hodinu pred ukončením pracovného času MÚ,

c. riadi rokovania komisie, navrhuje poradie prerokúvaných materiálov, zisťuje 
uznášaniaschopnosť a vyhlasuje výsledky hlasovania,

d. zodpovedá za riadny priebeh rokovania, najmä za dodržiavanie rokovacieho poriadku 
a za to, že všetky materiály budú starostlivo prerokované,

e. podpisuje s tajomníkom komisie zápisnicu z rokovania komisie a jej uznesenia 
a stanoviská,

f. organizuje spoluprácu komisie s ďalšími komisiami miestneho zastupiteľstva,
g. zastupuje komisiu navonok,
h. navrhuje odmeny členom komisie a tajomníkovi komisie podľa Odmeňovacieho 

poriadku poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov,
i. navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa tento tri razy po sebe bez ospravedlnenia 

nezúčastní zasadnutia komisie alebo sa po dobu dlhšiu ako jeden rok nezúčastňuje na 
činnosti komisie.

3. Predseda komisie môže na posúdenie odborných otázok prizývať na rokovanie komisie 
expertov a vytvárať dočasné pracovné skupiny /subkomisie/.

4. Na pozvanie predsedu komisie sa rokovania komisie zúčastňuje príslušný pracovník 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -  Ružinov (ďalej len „miestny úrad“).

ČI. 5
Podpredseda komisie

1. Predsedu komisie zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie so všetkými 
právami a povinnosťami predsedu komisie, prípadne iný člen komisie v rozsahu poverenia 
predsedom komisie. Dôvod neprítomnosti predsedu komisie sa uvedie v zápisnici 
z rokovania komisie.



2. Podpredsedu komisie volia členovia komisie z radov členov komisie - poslancov 
miestneho zastupiteľstva, nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie.

ČI. 6
Tajomník komisie

1. Tajomníka komisie určí prednosta miestneho úradu z radov zamestnancov miestneho 
úradu, po prerokovaní s predsedom komisie a s príslušným vedúcim odboru.

2. Tajomník komisie nie je členom komisie.
3. Tajomník komisie:

a. podľa pokynov predsedu komisie vypracúva obsahový a časový návrh plánu činnosti 
komisie a zostavuje program zasadnutia komisie, reaguje na operatívne porady 
miestneho úradu,

b. organizačno-technicky zabezpečuje zasadnutie komisie (pozvánky, prezenčné listiny, 
prizvanie účastníkov, miestnosť a pod.),

c. vyhotovuje zápisnice z rokovaní komisie a spracúva uznesenia, stanoviská, vyjadrenia, 
návrhy a podnety,

d. zodpovedá za doručenie materiálov podľa bodu c) starostovi, prednostovi, predsedovi 
komisie, členom komisie, príslušným odborom,

e. sleduje realizáciu rozhodnutí prijatých komisiou a informuje o tom členov komisie,
f. zabezpečuje vykonávanie všetkých administratívnych prác spojených s činnosťou 

komisie, zodpovedá za uloženie originálov uznesení, stanovísk, zápisníc spolu so 
všetkými podkladovými materiálmi jednotlivých zasadnutí komisie,

g. zodpovedá za uverejnenie zápisnice z komisie na oficiálnej intemetovej stránke 
Mestskej časti Bratislava -  Ružinov,

h. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu.
4. Tajomníkovi komisie sa vypláca za jeho prácu v komisii odmena v zmysle 

Odmeňovacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva.

ČI. 7
Členovia komisie

1. Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, dávať 
otázky, predkladať návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti 
a obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov mestskej časti.

2. Neúčasť na zasadnutí komisie ospravedlňuje člen komisie vopred predsedovi komisie 
priamo alebo prostredníctvom tajomníka komisie.

3. Členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisiou poverení osobitnými úlohami 
patriacimi do pôsobnosti komisie. Za tým účelom si môže komisia vytvoriť vlastné 
subkomisie. Členstvo v subkomisiách je zohľadnené pri odmeňovaní.

Tretia časť
NÁPLŇ ČINNOSTI KOMISIE



ČI. 8
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 a 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 predkladaným 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 av 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 základe 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 Všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov, prípadne k ich dodatkom.

Štvrtá časť
ZASADNUTIE KOMISIE

ČI. 9
Zasadnutie komisie

1. Komisia zasadá podľa potreby.
2. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda.
3. Ak o zasadnutie komisie požiada najmenej jedna tretina členov komisie alebo starosta, je 

predseda povinný zasadnutie zvolať do 7 dní.



4. Program rokovania komisie navrhuje predseda v spolupráci s tajomníkom komisie 
v súlade so schváleným plánom činnosti komisie, s úlohami, ktoré súvisia s prípravou 
rokovania orgánov Mestskej časti Bratislava - Ružinov a úlohami, ktoré vyplynú 
z uznesení miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, operatívnej porady starostu, ako aj 
z rozhodnutí komisie.

5. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov.

6. Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú:
a) poverení členovia jednotlivo alebo v skupinách, na základe vlastných poznatkov, 

poslaneckých prieskumov, ako aj poznatkov zo stretnutí s voličmi v územných 
obvodoch,

b) príslušné odbory miestneho úradu,
c) orgány, organizácie, alebo inštitúcie, s ktorými bolo spracovanie materiálu dohodnuté, 

alebo bol materiál od nich vyžiadaný,
d) tajomník komisie na základe poverenia predsedu komisie, alebo rozhodnutia komisie.

7. S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
oboznámi komisiu predkladateľ alebo spracovateľ materiálu, prípadne ním poverený 
pracovník. Pokiaľ materiály neboli doručené v písomnej forme najneskôr jeden deň pred 
rokovaním komisie, komisia hlasovaním rozhodne o prerokovaní materiálu.

8. Diskusiu k jednotlivým bodom programu usmerňuje predseda komisie.
9. O priebehu zasadnutia komisie vyhotovuje tajomník komisie zápisnicu, ktorú po podpise 

predsedom komisie doručí všetkým členom komisie, starostovi, prednostovi, , 
príslušným odborom, referátu organizačnému a správy registratúry. K zápisnici 
predloženej na referát organizačný a správy registratúry sa prikladá aj prezenčná listina 
zo zasadnutia komisie. Zápisnicu vyhotoví tajomník komisie najneskôr do troch dní po 
zasadnutí komisie.

10. Každý člen komisie má právo uviesť v zápisnici z rokovania komisie svoje stanovisko, 
odchylné od prijatého rozhodnutia.

11. Za uloženie originálov uznesení a stanovísk komisie, zápisníc zo zasadnutí komisie spolu 
so všetkými podkladovými materiálmi jednotlivých zasadnutí komisie zodpovedá 
tajomník komisie.

12. Miestnosť pre zasadnutie komisie poskytuje miestny úrad.

ČI. 10
Uznesenia komisie

1. Uznesenia komisia spravidla prijíma, ak ide o:
a. požiadavku, podnet, návrh alebo odporúčanie najmä pre starostu, miestne 

zastupiteľstvo alebo miestnu radu, zástupcu starostu, prednostu miestneho úradu 
a miestneho kontrolóra, ktoré komisia sama vypracovala alebo iniciuje,

b. úlohu pre člena alebo členov komisie.
2.
3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
4.
5. Za písomné vyhotovenie uznesení zo zasadnutia komisie a ich následné doručenie 

starostovi, prednostovi, predsedovi komisie, členom komisie, príslušným odborom a 
referátu organizačnému a správy registratúry zodpovedá tajomník komisie. Originál 
uznesenia podpisuje predseda a tajomník komisie. Uznesenia vyhotoví tajomník komisie 
najneskôr na druhý deň po zasadnutí komisie.



ČI. 11

Stanovisko komisie

1. Stanovisko komisia zaujíma spravidla k materiálu, ktorý sama nevypracovala, ale bude 
predmetom rokovania starostu, miestneho zastupiteľstva alebo miestnej rady a komisia 
bola požiadaná, aby sa k nemu vyjadrila, prípadne jej právo vyjadriť sa vyplynulo zo 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva, 
miestnej rady, alebo z náplne činnosti komisie.

2. Komisia k jednotlivým bodom programu zaujíma súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, 
alebo dáva pripomienky. Pripomienku je potrebné jasne formulovať a tiež formulovať, 
ako žiada komisia materiál upraviť. Výnimkou sú materiály, kde zákon podľa povahy 
materiálu, ukladá tieto prerokovať. Tieto materiály komisia berie na vedomie (napr. 
Rozbory činností, Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ 
a ZŠ a pod.).

3. Stanovisko komisie je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 
členov komisie.

4. Za písomné vyhotovenie stanoviska zo zasadnutia komisie a ich následné doručenie 
starostovi, prednostovi, predsedovi komisie, členom komisie, príslušným odborom a 
referátu organizačnému a správy registratúry zodpovedá tajomník komisie. Originál 
stanoviska podpisuje predseda a tajomník komisie. Stanoviská vyhotoví tajomník komisie 
najneskôr na druhý deň po zasadnutí komisie.

Štvrtá časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. 12

1. Komisia plní ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti, ktoré jej uloží miestne 
zastupiteľstvo. Komisie miestneho zastupiteľstva pri plnení svojej poradnej, iniciatívnej 
a kontrolnej funkcie navzájom úzko spolupracujú.

2. Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva obsahujúce alebo riešiace 
závažné otázky mestskej časti sa predkladajú na posúdenie všetkým komisiám, ako napr. 
návrh rozpočtu, záverečný účet, návrh Všeobecne záväzných nariadení a pod..

ČI. 13

Tento rokovací poriadok schválila komisia dňa 03.02.2015.

Daniela Zeleníková

C .

JUDr. Daniela Šurinová


