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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

berie na vedomie 

 

 

plánovaný harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- 

-Ružinov nasledovne: 

 

 

MR MZ 

17.1.2017 7.2.2017 

7.3.2017 28.3.2017 

25.4.2017 16.5.2017 

13.6.2017 27.6.2017 

12.9.2017 26.9.2017 

3.10.2017 17.10.2017 

28.11.2017 12.12.2017 
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Dôvodová správa 

 

 

Podľa §12 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz 

za tri mesiace. 

 V zmysle §13 ods. (4) písm.a)  zákona, zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej 

rady zvoláva starosta podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 

V rokovacom poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov, schválenom 

7. 7. 2016, je v čl. V, bod 1. nad rámec zákona uvedená povinnosť starostovi predložiť na 

schválenie ročný plán zasadnutí MZ.  

Navrhnuté termíny môže starosta v zmysle zákona operatívne, podľa potreby, 

meniť/doplniť (napr. pri potrebe zaslať Stanovisko MZ MČ Bratislava-Ružinov do 30 dní od 

obdržania návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy, potrebe prerokovania väčšieho počtu materiálov, 

prerokovania materiálov z dôvodu osobitného zreteľa a pod.).  

 

V §11 ods. (4) zákona sú vymedzené kompetencie obecného zastupiteľstva.  Pre tieto 

kompetencie je charakteristické, že vo vzťahu k starostovi obce nie sú alternatívne – t. j . 

žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj obecnému zastupiteľstvu, aj starostovi obce. 

Zvolávanie rokovaní MZ je v zmysle zákona určené starostovi. 

V prípade schválenia harmonogramu rokovaní miestnym zastupiteľstvom, by bolo každé  

starostom právoplatne zvolané zasadnutie MZ podľa §13 ods. (4) zákona, mimo tento 

schválený harmonogram, porušením uznesenia, ktorým bol tento harmonogram schválený.  

 Pre rok  2017 sú navrhnuté termíny rokovania Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Ružinov nasledovne: 

 

MR MZ 

17.1.2017 7.2.2017 

7.3.2017 28.3.2017 

25.4.2017 16.5.2017 

13.6.2017 27.6.2017 

12.9.2017 26.9.2017 

3.10.2017 17.10.2017 

28.11.2017 12.12.2017 
 

 

 V prípade potreby prerokovania zvýšeného počtu materiálov, resp. operatívneho 

schválenia materiálov  môže byť  počet zasadnutí navýšený. 


