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Návrh uznesenia 

Miestna rada 

MČ Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu: 

 

A.  b e r i e   n a  v e d o m i e 

      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti  

 

 

 

 

B.  o d p o r ú č a 

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 

1. predložiť materiál spolu so stanoviskami komisií MZ na rokovanie MZ  

 

                                                                                                                             T: 17.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu: 

 

A.  s c h v a ľ u j e 

      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti  

 

B.  ž i a d a 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti  

2. zverejniť spôsobom mestskej časti obvyklým. 

                                                                           

                                                                                              T: ihneď po podpise starostom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

Dôvodová správa 

 

Návrh nariadenia je modernou právnou normou, ktorá upravuje spôsob vykonania 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti a tým upravuje aktívne zapojenie obyvateľov do 

správy verejných vecí jednou z priamych noriem tejto účasti. 

Právo na zhromaždenie obyvateľov obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),, v zmysle 

zákona č. 70/2018 Z.z. z ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona 

o obecnom zriadení“), a zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“), ako i zákon č. 460/1992 Zb. 

Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústava“). 

V zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení má obyvateľ právo najmä: 

„zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a 

zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva“. V zmysle § 4 ods. 2 písm. c)  

zákona o obecnom zriadení: „Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce“. V zákone 

o obecnom zriadení je definované, že okrem iných kompetencií obecnému zastupiteľstvu je 

vyhradené okrem iného aj vyhlasovanie miestneho referenda o najdôležitejších otázkach 

života a rozvoja obce a zvolávanie zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11 ods. 4 písm. f) 

zákona o obecnom zriadení). Zhromaždenie obyvateľov obce upravuje § 11b zákona 

o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie 

obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods.2 

neustanovuje inak.“ V rovnakom znení, len upravené na podmienky mesta Bratislavy, je 

zhromaždenie obyvateľov zadefinované aj v zákone o hlavnom meste, konkrétne § 10: „Na 

posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie 

obyvateľov mestskej časti“. 

Podľa čl. 67 ods.1. ústavy sa územná samospráva uskutočňuje na zhromaždeniach 

obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, 

orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho 

referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon. V zmysle čl. 68 

ústavy: „Vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre 

samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné 

nariadenia.“ 

Obdobné nariadenie v mestskej časti nebolo zatiaľ schválené. Je viacero príkladov 

schválených obdobných nariadení na Slovensku a aj v niektorých mestských častiach 

Bratislavy. Pri spracovávaní sa vychádzalo už z existujúcich praktických príkladov. 

Návrh nariadenia je modernou právnou normou, ktorá upravuje spôsob vykonania 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti a tým upravuje aktívne zapojenie obyvateľov do 

správy verejných vecí jednou z priamych noriem tejto účasti. 
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Návrh 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              

č. ......./ 2018 

zo dňa ........... 2018 

 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 377/1990 Zb.”), podľa § 3, ods. 

2, písm. c), § 4 ods. 2 písm. c), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. f) a § 11b zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj § 5, 

písm. d) a § 10 zákona č. 377/1990 Zb. sa uznieslo: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva za účelom 

posilnenia účasti verejnosti na prerokovaní vecí v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy týkajúcich sa mestskej časti Bratislava-Ružinov ako aj vecí výlučne 

patriacich do pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov, a to prostredníctvom 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „zhromaždenie“).  

 

(2) Predmetom tohto nariadenia je bližšia špecifikácia podmienok organizovania 

a uskutočňovania zhromaždenia v mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „mestská 

časť“). 

 

(3)  Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom: 
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 a)  zhromaždenie rozumie zhromaždenie obyvateľov mestskej časti zvolané podľa § 2 

tohto nariadenia, na ktorom obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor  k prerokovanej veci, 

ktorá sa týka dôležitej otázky ich života, 

 b)  účastník rozumie obyvateľ mestskej časti oprávnený voliť do orgánov samosprávy    

      mestskej časti, 

 c)   úrad rozumie miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov,   

 d)  zástupca petície rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území mestskej časti, 

ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená pre styk s orgánmi miestnej samosprávy. 

  

§ 2 

Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mestskej časti  

 

  (1)  Zhromaždenie za účelom prerokovania vecí územnej samosprávy zvoláva miestne   

zastupiteľstvo mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) alebo starosta mestskej časti 

(ďalej len „starosta“)
1
. 

 

(2)    Miestne zastupiteľstvo alebo starosta môžu zvolať na prerokovanie veci zhromaždenie:  

a) ak o to požiada aspoň tretina poslancov miestneho zastupiteľstva písomne alebo 

priamo počas rokovania miestneho zastupiteľstva,  

b) ak je v tejto veci predložená petícia podpísaná aspoň 5 % oprávnených voličov 

mestskej časti.  

 

(3)  Miestne zastupiteľstvo môže prijatím uznesenia zvolať zhromaždenie obyvateľov 

mestskej časti aj bez splnenia podmienok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto 

nariadenia. 

 

(4)   Starosta môže zvolať zhromaždenie aj bez splnenia podmienok uvedených v § 2 ods. 2 

písm. a)  alebo písm. b) tohto nariadenia. 

 

(5)   Miestne zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie
2
 na základe žiadosti poslancov (ďalej 

len „žiadosť“) alebo na základe petície občanov (ďalej len „petícia“) na najbližšom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva odo dňa jej predloženia starostovi alebo miestnemu zastupiteľstvu. 

                                                 
1 § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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(6)   Petícia musí spĺňať náležitosti podľa osobitného zákona.
3
 V petícii na zvolanie zhromaždenia 

musí byť uvedené: 

a) navrhovaná téma alebo témy zhromaždenia, 

b) osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená pre styk s orgánmi miestnej samosprávy 

(ďalej len „zástupca petície“), 

c) členovia petičného výboru, ak je vytvorený. 

 

(7)  Oprávnený volič mestskej časti v petícii čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, 

adresu trvalého pobytu (ulica, číslo domu) a k týmto údajom pripojí svoj podpis.
4
 

 

(8)  Petícia a petičné hárky s podpismi oprávnených voličov sa odovzdávajú starostovi 

alebo miestnemu zastupiteľstvu cez podateľňu úradu. Podateľňa vystaví zástupcovi petície 

potvrdenie o odovzdaní petície, počte petičných hárkov a o počte podpisov na nich. 

 

(9)  Miestne zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako 

tri dni odo dňa nadobudnutia platnosti uznesenia o jeho konaní, najneskôr však do 30 dní odo 

dňa prijatia uznesenia o jeho konaní. 

 

(10)  Súčasťou uznesenia miestneho zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je dátum, čas a 

miesto konania zhromaždenia, prerokovávaná vec (téma) zhromaždenia. 

 

(11)  Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením na úradnej tabuli mestskej časti a na 

webovom sídle mestskej časti najneskôr do 48 hodín od nadobudnutia platnosti uznesenia. 

Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť mestskej časti oznámiť zvolanie zhromaždenia aj 

ďalšími spôsobmi v mieste obvyklými.  

 

(12)  Zhromaždenie obyvateľov nie je možné zvolať na prerokovanie vecí, ktoré sú 

vyhradené pre individuálne správne konania, súdne konania, resp. pre riešenie sťažností podľa 

osobitných právnych predpisov
5
. 

                                                                                                                                                         
2 § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
3 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
4 § 4 ods.2  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
5 Napríklad, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 
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§ 3 

Organizovanie zhromažďovania 

 

(1)  Všetky organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s konaním a priebehom 

zhromaždenia zabezpečuje úrad. Starosta určí osobu, ktorá bude zodpovedná za organizačno-

technické zabezpečenie prípravy a priebehu zhromaždenia, vrátane jeho propagácie 

a informovania obyvateľov mestskej časti, takisto určí zapisovateľa a overovateľa 

zhromaždenia ako aj ich náhradníkov. 

 

(2)  Zhromaždenie sa prednostne uskutočňuje vo veľkej zasadacej sále úradu 

nachádzajúcej sa na adrese Mierová 21 Bratislava. Ak sa zhromaždenie uskutočňuje na 

niektorom zo sídlisk v mestskej časti, koná sa v priestoroch mestskej časti, resp. v priestoroch 

organizácií v zriaďovacej alebo zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti. Ak predmet 

zhromaždenia súvisí s konkrétnou lokalitou v rámci mestskej časti, zhromaždenie sa 

uskutočňuje v priestore, čo najbližšie situovanom k danej lokalite. 

 

(3)  Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie alebo jeho časť konalo na verejnom 

priestranstve. Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych 

predpisov týmto zostávajú nedotknuté
6
. 

 

 

 

 

§ 4 

Uskutočňovanie zhromaždenia 

 

(1)  Zhromaždenie je verejné. Každý má právo zúčastniť sa zhromaždenia. 

 

(2)  Priebeh zhromaždenia vedie moderátor. Moderátor vedie zhromaždenie nestranne a 

tak, aby splnilo svoj účel. 

 

                                                                                                                                                         
   č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a zákon č. 9/2010 Z. z. o 

   sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
6 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
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(3)  Zhromaždenie sa spravidla začne predstavením prerokovanej veci a pokračuje 

verejnou diskusiou účastníkov, ktorými môžu byť len obyvatelia mestskej časti oprávnení 

voliť do orgánov samosprávy mestskej časti (ďalej len „účastník“). Každý účastník má právo 

vyjadriť svoje stanovisko.  

 

(4)  Účastníci zhromaždenia môžu na jeho začiatku prijať rokovací poriadok 

zhromaždenia. Každý účastník má jeden hlas. Na prijatie rokovacieho poriadku sa vyžaduje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov. Zhromaždenie sa spravidla končí 

prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov. Ak si to povaha zhromaždenia vyžaduje, 

zabezpečí úrad skrutátorov konania. 

 

(5)  Po ukončení verejnej diskusie dá moderátor hlasovať o záverečnom vyhlásení 

účastníkov. Navrhnúť záverečné vyhlásenie, jeho zmenu alebo doplnenie má právo každý 

účastník zhromaždenia. Prítomní účastníci zároveň môžu o jednotlivých bodoch hlasovať 

osobitne. Na prijatie záverečného vyhlásenia účastníkov alebo každej jeho časti sa vyžaduje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov. 

 

§ 5 

 Zápisnica a záznam zo zhromaždenia 

 

(1)  Z rokovania zhromaždenia vyhotovuje poverený zástupca úradu zápisnicu do 7 dní. V 

zápisnici sa uvedie stručný prepis vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie 

záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté, ako aj hlasovania účastníkov. Prílohou 

zápisnice je prezenčná listina prítomných účastníkov zhromaždenia. Prezenčná listina musí 

obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis účastníka. Prezenčná listina 

musí byť prístupná počas celého konania zhromaždenia. 

 

(2)  Obsah zápisnice overuje zástupca poslancov miestneho zastupiteľstva, ak je 

zhromaždenie zvolané na základe žiadosti poslancov či uznesenia miestneho zastupiteľstva. 

Ak je zhromaždenie zvolané na základe petície overuje obsah zápisnice zástupca petície. 

Druhým overovateľom je osoba určená starostom ako zástupca mestskej časti. 
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 (3)  Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa konania  

zhromaždenia. 

 

(4)  Zápisnicu úrad bezodkladne, najneskôr do dvoch dní po jej overení zverejní na 

webovom sídle  mestskej časti a jej skrátená verzia, vrátane úplného znenia záverečného 

vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté, aj na úradnej tabuli mestskej časti po dobu 30 dní. 

Namiesto prezenčnej listiny sa zverejní informácia o počte prítomných oprávnených voličov 

a ďalších účastníkov zhromaždenia. 

 

(5)  Úrad zároveň vyhotovuje zo  zhromaždenia obyvateľov mestskej časti audio záznam. 

Záznam je uložený na úrade a archivuje sa po dobu 4 rokov. Na možnosti prístupu verejnosti 

k záznamu a tvorby kópií z neho sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

(6)  Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si zo zhromaždenia 

vlastnú zápisnicu alebo záznam. 

 

§ 6 

Ďalší postup 

 

(1)  Záverečné vyhlásenie prerokuje miestne zastupiteľstvo na svojom najbližšom 

zasadnutí. Zápisnica je podkladom pre rozhodnutie miestneho zastupiteľstva k tomuto bodu. 

 

(2)  Za spracovanie materiálu o zhromaždení a jeho zaradenie do programu rokovania 

miestneho zastupiteľstva zodpovedá prednosta úradu. 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
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(1)  Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb zúčastnených 

zhromaždenia podľa iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mestskej 

časti. 

 

(2)  Na podrobnosti neupravené týmto nariadením sa primerane použije zákon č. 84/1990 

Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

(1)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mestskej časti. 

      

JUDr. Ing. Dušan Pekár  

    starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO 
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K bodu: “Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 

....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia 

obyvateľov mestskej časti“ 

 

 

 

Predkladateľ:  Mgr. Ing. Dušan Pekár, starosta 

 

 

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  27. 03. 2018 

___________________________________________________________________ 

 

 

KLPaK 

 

 

prerokovala a  

 

 

 

1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–

Ružinov č. ....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti“ a žiada zapracovať prednesené pripomienky, 

vrátane ich vyhodnotenia v zmysle rokovacieho poriadku   

 

 

 

  

Hlasovanie:   Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

      JUDr.  Daniela Šurinová, v. r.   

                 predsedníčka komisie 

 

 

V Bratislave, 27. 03. 2018 

Zapísala: Zeleníková 
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S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  28. 3. 2018 

 

 

       Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 

........../2018  zo dňa ............/2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

zhromaždenia     obyvateľov mestskej časti                                                                          

 Predkladateľ: Ing. Marianna Šebová, útvar pre styk s verejnosťou 

 

 

       Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 28. 3. 2018 predložený 

materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 

........../2018  zo dňa ............/2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti“ prerokovala a 

 

 

1. berie na vedomie 

        

 

 

      2.                                                                        odporúča 

      schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov  

 

 

 

 

                                                                                                  PaedDr. Mária Barancová v. r. 

                                                                                                      predsedníčka komisie      

  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 28. 3. 2018 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
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STANOVISKO 

 

 

K bodu:“ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 

2018 z .....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov 

mestskej časti.“ 

Predkladateľ: Ing. Marianna Šebová, útvar pre styk s verejnosťou, Mgr. Peter Kopún, 

referent referátu právnych služieb 
 

 

 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  28.03. 2018 

 
KFPČaI prerokovala a 

 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2018 z .....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti.“  

 

 

2/ odporúča MZ návrh schváliť  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.

                                                  predseda KFPČaI 
 

 
Zapísala:  

Emilie Sihelníková 

tajomníčka KFPČaI 
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Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia 
 

 

 

 

STANOVISKO 
zo zasadnutia dňa 28.03.2018  

 
k bodu č. 2 z programu:  

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov 

mestskej časti 
Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti 

a životného prostredia – Grantová komisia materiál prerokovala a 

1. berie na vedomie 
 

2.  odporúča schváliť v MZ m.č. Bratislava-Ružinov 
 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti 

 

 

 

                                                                                                       

 

   Mgr. Mária Barancová, v.r. 

                                                                                                                  predsedníčka 

 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Eva Pindjáková  

 

  



 

 

 

POUČENIE 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ......./ 2018 z 

.....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej 

časti 

 

V zmysle ustanovenia § 6 odseku 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť 

najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené. 

Pripomienky podávajte v termíne do 11.4.2018: 

- písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Útvar pre styk s verejnosťou, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

tel.: +421 2 48284 368  

internet: www.ruzinov.sk 

- elektronickou poštou na adresu: marianna.sebova@ruzinov.sk 

- ústne do zápisnice: na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Ružinov, v kancelárii 

spracovateľa č. 106 

Spracovateľ: 

Ing. Marianna Šebová 

Vyvesené: 20.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2 

 

 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA (VZN):  

Názov: návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ......./ 

2018 z .....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov 

mestskej časti 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20.3.2018 

Návrh VZN zverejnený na internetovej adrese mestskej časti dňa: 20.3.2018 

Lehota na podávanie pripomienok k návrhu VZN: do 11.04.2018  

V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa poslancom miestneho zastupiteľstva predkladá v písomnej forme 

vyhodnotenie pripomienok k predmetnému návrhu VZN.  

 

Por. 

čísl

o  

Dátum 

podania a 

forma 

pripomienky 

Pripomienkujú

ci subjekt 

Obsah 

pripomienky 

Spôsob 

vyhodnoteni

a 

pripomienky 

(vyhovené / 

nevyhovené) 

Dôvod 

1. 26.3.2018, 

súčasť 

stanoviska 

komisie 

Komisia 

územného 

plánu 

a životného 

prostredia 

Komisia navrhuje 

zvážiť, v §2 ods.2 

nahradiť slovo 

„môžu zvolať“ za 

slovo „zvolajú“, 

v prípade, že táto 

náhrada nie je 

v rozpore so 

zákonom 

Nevyhovené Zhromaždenie 

obyvateľov 

obce upravuje § 

11b zákona č. . 

369/1990 Z.z. 

o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších 

predpisov: 

„Obecné 

zastupiteľstvo 

alebo starosta 

môže zvolať 

zhromaždenie 

obyvateľov obce 

alebo jej časti 

na 

prerokovanie 

vecí územnej 

samosprávy, ak 

§ 2aa ods.2 

neustanovuje 

inak.“ 

V zákone je 

použitá 

formulácia 

„môže zvolať“, 

z tohto dôvodu 

je aj v návrhu 
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VZN používaná 

formulácia, 

ktorá 

zodpovedá 

zneniu 

v zákone. 

2. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Formálne úpravy 

v zmysle 

odstránenia 

zdvojeného 

používania 

skratiek, doplnenie 

a úprava 

preambuly, opravy 

slovných spojení 

a poznámky pod 

čiarou 

Vyhovené Úpravy sú 

zapracované v 

návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 

3. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Zvážiť, v §2 ods.2 

či použiť, že 

miestne 

zastupiteľstvo 

„môže zvolať“ 

alebo „vždy 

zvolá“, použitie 

slov „môže“ a 

„vždy“ v jednej 

vete je 

nezrozumiteľné.   

Vyhovené Podľa § 11b 

zákona č. . 

369/1990 Z.z. 

o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších 

predpisov: 

„Obecné 

zastupiteľstvo 

alebo starosta 

môže zvolať 

zhromaždenie 

obyvateľov obce 

alebo jej časti 

na 

prerokovanie 

vecí územnej 

samosprávy, ak 

§ 2aa ods.2 

neustanovuje 

inak.“ 

V zákone je 

použitá 

formulácia 

„môže zvolať“, 

z tohto dôvodu 

je aj v návrhu 

VZN používaná 

formulácia, 

ktorá 

zodpovedá 

zneniu v zákone 
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a slovo „vždy“ 

bolo vypustené. 

Zároveň bola na 

formulácia  

„môže zvolať“ 

bolo upravené 

v celé znenie 

návrhu VZN. 

4.  26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Doplnenie v §2 

ods.2 za slovné 

spojenie „môžu 

zvolať“ o slovné 

spojenie „na 

prerokovanie 

veci“. Doplnenie v 

§2 ods.6 prvej vety 

v znení „Petícia 

musí spĺňať 

náležitosti podľa 

osobitého 

predpisu.“ Spolu 

s poznámkou pod 

čiarou. 

Nahradenie slova 

„úrad“ v §2 ods.8 

slovami „starostovi 

alebo miestnemu 

zastupiteľstvu cez 

podateľňu 

miestneho úradu. 

Podateľňa vystaví 

zástupcovi petície 

potvrdenie 

o odovzdaní 

petície, počte 

petičných hárkov 

a o počte podpisov 

na nich.“ 

Doplnenie prvej 

vety §2 ods.11 

o slovné spojenia 

„webovom sídle“ 

mestskej časti 

„najneskôr do 48 

hodín od 

nadobudnutia 

platnosti 

uznesenia.“ 

Doplnenie §3 

Vyhovené Pripomienky 

boli 

zapracované 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 
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ods.3 o slová 

„alebo jeho časť“ 

nasledujúce po 

slovách „aby sa 

jeho 

zhromaždenie“ 

Doplnenie §5 

ods.1 o slov „do 7 

dní“ na záver prvej 

vety a slov „ako aj 

hlasovania 

účastníkov“ na 

záver druhej vety. 

 5. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Doplnenie 

poslednej vety v 

§2 ods.9 o slová „ 

ak žiadosť alebo 

petícia neobsahuje 

iný termín.“ 

nevyhovené Je logické, že 

ak žiadosť 

alebo petícia 

obsahujú 

termín, tak bude 

zhromaždenie 

zvolané 

k tomuto 

termínu. Môžu 

ale nastať 

objektívne 

skutočnosti 

kvôli, ktorým to 

nebude možné 

a z tohto 

dôvodu táto 

pripomienka 

nebola v návrhu 

VZN 

zapracovaná. 

6. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Vypustenie ods.12 

§2: „Zhromaždenie 

obyvateľov nie je 

možné zvolať na 

prerokovanie vecí, 

ktoré sú vyhradené 

pre individuálne 

správne konania, 

súdne konania, 

resp. pre riešenie 

sťažností podľa 

osobitných 

právnych 

predpisov.“ 

nevyhovené V §1 ods.3 

zákona č. 

85/1990 Z.z. 

o petičnom 

práve v znení 

neskorších 

predpisov je 

uvedené: 

„Petíciou sa 

nesmie 

zasahovať do 

nezávislosti 

súdu.“ Aj 

z tohto dôvodu 

nebola 

pripomienka 
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zapracovaná, 

aby sa predišlo 

možným 

komplikáciám 

v budúcnosti, 

nakoľko 

zhromaždenie 

môže byť 

zvolané aj na 

základe petície 

obyvateľov. 

7. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Doplnenie §2 

ods.10 o slová „ 

prerokovávaná vec 

(téma) 

zhromaždenia, 

určenie moderátora 

zhromaždenia 

a jeho náhradníka, 

určenie 

overovateľa 

a náhradníka 

overovateľa 

spomedzi 

poslancov 

miestneho 

zastupiteľstva.“ 

nevyhovené §2 

ods.10 návrhu 

VZN je v znení 

: „ Súčasťou 

uznesenia 

miestneho 

zastupiteľstva o 

zvolaní 

zhromaždenia 

je dátum, čas a 

miesto konania 

zhromaždenia, 

prerokovávaná 

vec (téma) 

zhromaždenia.“ 

V prípade 

neočakávaných 

udalostí napr. 

choroba osoby 

či osôb 

určených 

v uznesení 

zastupiteľstva 

o zvolaní 

zhromaždenia 

by bolo toto 

uznesenie 

nenaplniteľné, 

z tohto dôvodu 

nebola 

pripomienka 

v zmysle 

určenia 

moderátora 

a overovateľa 

a ich 

náhradníkov 

zapracovaná do 
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návrhu VZN. 

Zároveň je v §3 

ods.1 návrhu 

VZN uvedené, 

že všetky 

organizačné 

a administratívn

e náležitosti 

súvisiace 

s konaním 

a priebehom 

zhromaždenia 

zabezpečuje 

úrad, t.z., že 

úrad 

zabezpečuje aj 

moderátora. 

8. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Doplnenie §3 

ods.1, tak aby jeho 

nové znenie bolo: 

„Všetky 

organizačné 

a administratívne 

záležitosti 

súvisiace s 

konaním 

a priebehom 

zhromaždenia 

zabezpečuje úrad. 

Starosta určí 

osobu, ktorá bude 

zodpovedná za 

organizačno-

technické 

zabezpečenie 

prípravy 

a priebehu 

zhromaždenia, 

vrátane jeho 

propagácie 

a informovania 

obyvateľov 

mestskej časti. 

Ďalej určí 

zapisovateľa 

a overovateľa 

zhromaždenia ako 

aj ich 

náhradníkov.“ 

vyhovené Pripomienka 

zapracovaná 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 
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9. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Doplnenie §4 

o nový ods.1 

v znení: 

„Zhromaždenie je 

verejné. Každý má 

právo zúčastniť sa 

zhromaždenia.“ 

A prečíslovanie 

zvyšných 

odstavcov. 

Zároveň doplnenie 

v §4 novom ods.3 

o slová 

„prerokovanej 

veci“ nasledujúce 

po slovách „začne 

predstavením“, 

v novom ods. 4 

doplnenie 

záverečnej vety: 

„Ak si to povaha 

zhromaždenia 

vyžaduje, 

zabezpečí úrad 

skrutátorov 

konania.“ 

 

 

vyhovené Pripomienky 

boli 

zapracované 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 

9. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Namiesto slov 

„Zápisnica sa 

bezodkladne“ 

použiť na 

začiatku prvej vety 

§5 ods.4 slová 

„Zápisnicu úrad“. 

Doplnenie 

poslednej vety 

v danom paragrafe 

v znení: „Namiesto 

prezenčnej listiny 

sa zverejní 

informácia o počte 

prítomných 

oprávnených 

voličov a ďalších 

účastníkov 

zhromaždenia.“ 

 

 

vyhovené Pripomienky 

boli 

zapracované 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 
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10. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Nahradenie 

pôvodného textu v 

§6 ods.1:  

„Zápisnica podľa § 

5 tohto nariadenia 

tvorí súčasť 

materiálu 

predloženého na 

najbližšie 

zasadnutie 

miestneho 

zastupiteľstva a je 

podkladom pre 

rozhodnutie 

miestneho 

zastupiteľstva vo 

veci samej.“ 

Novou 

formuláciou: 

„Záverečné 

vyhlásenie 

prerokuje miestne 

zastupiteľstvo na 

svojom najbližšom 

zasadnutí. Zápisnic

a je podkladom pre 

rozhodnutie 

miestneho 

zastupiteľstva 

k tomuto bodu.“ 

vyhovené Pripomienka 

bola 

zapracovaná 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 

11. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

V §2 ods.5 

vypustenie slovnej 

formulácie „na 

ktoromkoľvek 

svojom zasadnutí, 

alebo na zasadnutí 

miestneho 

zastupiteľstva 

zvolaného“ 

a nahradenie slov 

„miestnemu úradu 

mestskej časti 

Bratislava-

Ružinov (ďalej len 

„úrad“)“ za slová 

„starostovi alebo 

miestnemu 

zastupiteľstvu“. 

V §5 ods.5 

vyhovené Pripomienky 

boli 

zapracované 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 
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vypustenie slov 

„Okrem povinností 

vyplývajúcich z § 

5 ods. (1) až (3) 

tohto nariadenia“. 

12. 26.3.2018, 

písomne na 

komisii) 

Komisia 

mandátová, 

legislatívno-

právna a 

kontroly  

Vypustenie ods. 3 

§5. 

vyhovené Pripomienka 

bola 

zapracovaná 

v návrhu VZN 

predloženom na 

rokovanie 

miestneho 

zastupiteľstva 

dňa 17.4.2018. 

13. 10.4.2018, 

v elektronick

ej forme 

Dr. Vladimír 

Košinár 

Dobry den, 

ako clen Komisie 

dopravy MZ 

podavam malu 

pripomienku k 

navrhu VZN o 

podmienkach 

organizovania a 

uskutocnovania 

zhromazdeni 

obcanov mestskej 

casti. 

Navrhujem pridat 

ako prilohu k 

tomuto VZN vzor 

odporucaneho 

peticneho harku. 

Odovodnenie: 

Obcania obvykle 

nemaju skusenost s 

organizovanim a 

zbieranim 

peticnych 

podpisov, a preto 

sa stava, ze peticia 

je neplatna. 

Standardny vzor 

peticneho harku by 

iste pomohol 

redukovat taketo 

riziko.  

Z formalneho 

hladiska pridanie 

prilohy k VZN je 

beznou vecou. 

nevyhovené Náležitosti 

petície upravuje 

zákon č. 

85/1990 Z.z. 

o petičnom 

práve v znení 

neskorších 

predpisov, 

v ktorom je 

zadefinované, 

čo má petícia 

obsahovať, 

konkrétne 

napríklad §3 a 

§4. V zmysle §6 

ods. 4 zákona č. 

369/1990 Z.z. 

o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších 

predpisov: 

„Dňom 

vyvesenia 

návrhu 

nariadenia 

začína plynúť 

najmenej 

desaťdňová 

lehota, počas 

ktorej môžu 

fyzické osoby a 

právnické osoby 

uplatniť 

pripomienku k 

návrhu 
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 nariadenia v 

písomnej forme, 

elektronicky 

alebo ústne do 

zápisnice na 

obecnom úrade. 

Pripomienkou 

možno v určenej 

lehote navrhnúť 

nový text alebo 

odporučiť 

úpravu textu, a 

to doplnenie, 

zmenu, 

vypustenie 

alebo 

spresnenie 

pôvodného 

textu. Z 

pripomienky 

musí byť 

zrejmé, kto ju 

predkladá. Na 

ostatné podnety 

nemusí 

navrhovateľ 

nariadenia 

prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak 

nie sú 

zdôvodnené.“ 

V zmysle 

uvedeného 

priloženie 

prílohy nie je 

pripomienkou. 

 

V Bratislave dňa 12.04.2018  

Spracovateľ: Ing. Marianna Šebová v. r 

Útvar pre styk s verejnosťou 

 


