
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 
 
 
 

U  z  n  e  s  e  n  i  a 
 

 7/II/2007   -   8/II/2007 
 
 
z  II.  mimoriadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

- Ružinov, ktoré sa  uskutočnilo 23. januára a 6. februára 2007 
 
 
 
 
Program  
 
1.   Otvorenie 
2.   Voľba overovateľov, volebnej, návrhovej komisie a schválenie programu 

- uzn. č. 7/II/2007 
3.   Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Ružinov   

Predkladá: JUDr. Almáši, poslanec MZ 
      - uzn. č. 8/II/2007    
4.   Návrh na voľbu dlhodobo uvoľnených poslancov MZ     

bod neprerokovaný  
5.   Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba jej členov  
      bod neprerokovaný 
6.   Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba  predsedov  
      bod neprerokovaný 
7.   Voľba poslancov za členov jednotlivých komisií  
      bod neprerokovaný 
8.   Voľba občanov do zriadených komisií 
      bod neprerokovaný 
9.   Návrh Plánu zasadnutí MZ MČ Bratislava - Ružinov na rok 2007 
      bod neprerokovaný 
10. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov 
      bod neprerokovaný 
11. Návrh na schválenie platu starostu MČ Bratislava - Ružinov 
      bod neprerokovaný 
12. Interpelácie 
      bod neprerokovaný 
13. Rôzne 
      bod neprerokovaný 
 
 
 



U z n e s e n i e   č.   7/II/2007 
zo dňa 06.02.2007 

 
2.   Voľba overovateľov, volebnej, návrhovej komisie a schválenie programu 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava - Ružinov 
 
A.                                                             v   o   l   í 
 
 
1.   overovateľov záznamu                           1.   Ing. Peter Heriban       
                                                                        2.   PaedDr. Zuzana Kurucová  
 
2.   volebnú komisiu                                      1.   Ing. arch. Ivan Boháč    
                                                                        2.   Mgr. Viktória Jančošeková 
                                                                        3.   Ing. Pavol Šmilňák   -   predseda     
                                                                       
3.   návrhovú komisiu                                   1.   Eva Guldanová 
                                                                        2.   Mgr. Miloslav Hrádek   -   predseda 
                                                                        2.   Ing. Dušan Hruška 
                                                                      
 
B.                                                             schvaľuje 
 
 
upravený program rokovania takto:   1.   vyradenie bodov č. 7 a č. 8 z programu rokovania  

 
2.   zaradenie nových bodov na program rokovania   

                                                                    a prečíslovanie bodov programu 
                                                                    ako bod 3 „Návrh na zmenu Rokovacieho     
                                                                                        poriadku MZ MČ Bratislava-Ružinov“  
                                                                    ako bod 4 „Návrh na voľbu dlhodobo uvoľnených  
                                                                                        poslancov MZ“      
                                                                    ako bod 5 „Návrh na zriadenie miestnej rady  
                                                                                        a voľba jej členov“  
                                                                    ako bod 6 „Návrh na zriadenie komisií MZ  
                                                                                       a voľba predsedov“ 
                                                                    ako bod 7 „Voľba poslancov za  členov  
                                                                                        jednotlivých  komisií“ 
                                                                    ako bod 8 „Voľba občanov do zriadených komisií“     
                                                                    ako bod 9  „Návrh Plánu zasadnutí MZ MČ 
                                                                                        Bratislava - Ružinov na rok 2007“ 
                                                                   ako bod 10 „Návrh na zmenu organizačnej  
                                                                                        štruktúry Miestneho úradu MČ  
                                                                                        Bratislava - Ružinov“ 
                                                                   ako bod 11 „Návrh na schválenie platu starostu   
                                                                                        MČ Bratislava - Ružinov“ 
                                                                   ako bod 12 „Interpelácie“ 
                                                                   ako bod 13 „Rôzne“ 



U z n e s e n i e   č.   8/II/2007 
zo dňa 06.02.2007 

3.   Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Ružinov 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava - Ružinov 
 
A.                                                               schvaľuje 
Zmenu Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Ružinov v súlade so znením zákona  
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 
 
1.   Pôvodné znenie Čl. 2 ods. l/ z Rokovacieho poriadku sa vypúšťa a nahradzuje 

sa novým znením takto: 
      Čl. 2 ods. l/: 
      /1/ Poslanci zastupujúci jednu politickú stranu, hnutie alebo koalíciu môžu vytvoriť  
           poslanecký klub, ak sa pre to rozhodne nadpolovičná väčšina poslancov tejto strany,  
           hnutia alebo koalície. Klub musí mať najmenej sedem členov. 
 
2.   Pôvodné znenie Čl. 8 ods. l/ Rokovacieho poriadku sa vypúšťa a nahradzuje 

sa novým znením takto: 
       Čl. 8 ods. l:  
       1/ Miestne zastupiteľstvo tajným hlasovaním volí a odvoláva 
          a/  zástupcov starostu z radov poslancov miestneho zastupiteľstva 
          b/  členov miestnej rady 
          c/  predsedov komisií miestneho zastupiteľstva 
       Tajné hlasovanie sa uskutoční v ďalších závažných prípadoch podľa rozhodnutia  
       miestneho zastupiteľstva.  
 
B.                                                                u k l a d á 
Ing. Lýdii Adamovičovej,, prednostke 
vypracovať dodatok k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - 
- Ružinov so zapracovaním zmeny znenia schválenej v bode A. tohto uznesenia 
                                                                                                                 T: do 28. 02. 2007 
 
 
 
                                                                                      Ing. Slavomír Drozd, v. r.  
                                                                                                    starosta    
 
 
 
   V súlade s ust. ods. 6  § 13  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

pozastavujem výkon uznesenia č. 8/II/2007 v bode 2. písm. A. 
k bodu 3. programu:  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ MČ BA - Ružinov 

   nakoľko sa dôvodne domnievam, že odporuje zákonu, ako aj, že je pre Mestskú časť     
   Bratislava - Ružinov zjavne nevýhodné  
 
 
                                                                                      Ing. Slavomír Drozd, v. r.  
                                                                                                    starosta    
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