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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu 

 

 

A.     berie na vedomie 

 

1.  predložený materiál 

 

2.  rozhodnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  a  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – grantová komisia o činnosti komisie bez 

členov z radov občanov – neposlancov  

 

 

B.                volí 

 

za členov komisie z radov občanov – neposlancov do: 

 

Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly: 

1. JUDr. Michaelu Biharyovú 

 

Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie:     

1. Ing. Drahomíru Kňažníkovú 

2. JUDr. Darinu Spišiakovú 

 

Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy:     

1. Ing. Petra Rakšányiho, PhD. 

 

Komisie školstva, kultúry a športu :       

1. PaedDr. Jána Filca 

2. Mgr. Petra Krivdu 

 

Komisie sociálnych služieb:          

1.  Mgr. Evu Frankovú 

2.  PhDr. Helenu Vráblikovú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Podľa §15  zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov môže miestne 

zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených miestnym 

zastupiteľstvom.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo.  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov zriadilo na svojom zasadnutí dňa 

16.12.2014 sedem komisií, zvolilo si jej členov z radov poslancov a schválilo náplň činností 

komisií uznesením č. 10/II/2014.   

Na základe záujmu občanov pracovať v komisiách MZ MČ Bratislava-Ružinov a Výzvy 

na prihlásenie občanov do komisií, ktorá bola zverejnená na web stránke MČ Ružinov, sa do 

komisií MZ MČ Bratislava-Ružinov prihlásilo 33 občanov (niektorí občania sa hlásili do 

viacerých komisií) nasledovne:  

 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly :  3   občania 

Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie: 9   občanov 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy: 9   občanov 

Komisia školstva, kultúry a športu :                10 občanov 

Komisia sociálnych služieb:       5  občanov 

Komisia pre posudzovanie projektov – grantová komisia:   2  občania 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je 

vytvorená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

v ktorom sa o.i. v č. 7, ods. (5) písm. a) uvádza, že členom tejto komisie môže byť iba 

poslanec miestneho zastupiteľstva. Z toho dôvodu táto komisia členov z radov občanov 

neprijíma. 

 

       Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej 

oblasti a životného prostredia – grantová komisia je zložená z poslancov MZ MČ Bratislava-

Ružinov na základe platného VZN č. 12/2012 o poskytovaní finančných dodátcií/grantov 

z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov. Z toho dôvodu  neprijíma stálych členov z radov 

občanov-neposlancov, ale víta záujem občanov o účasť na komisii. Občania sa môžu  

zúčastňovať rokovania komisie. 

 

       Po posúdení predložených žiadostí a podkladov prihlásených občanov  jednotlivé komisie 

navrhujú za stálych členov: 

 

 

 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly      1  občana 

 

meno: JUDr. Michaela Biharyová 

profesné zameranie/oblasť záujmu: príprava návrhov zákonov (so všetkými štádiami prípravy: 

písanie návrhu zákona, medzirezortné pripomienkové konanie, rozporové konanie, 

predloženie schvaľovateľom, obhajoba návrhu zákona), príprava vyhlášok v pôsobnosti 

zamestnávateľa, práce v rámci EIA procesov, 

 

 

 



 

Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie:         2 občanov 

 

meno: Ing. Drahomíra Kňažníková 

profesné zameranie/oblasť záujmu: komplexné zabezpečovanie ekonomickej agendy obce, 

vrátane riadených organizácií, plánovanie, kontrolná činnosť, posudzovanie rozpočtov a jeho 

zmien,  

 

meno:  JUDr. Darina Spišiaková 

profesné zameranie/oblasť záujmu: kontrolná činnosť finančného riadenia, spolupráca v rámci 

koordinácie činnosti Riadiaceho výboru na ochranu finančných záujmov EÚ v SR – Úrad 

vlády SR,  vybavovanie a prešetrovanie petícií vo všetkých oblastiach právneho systému 

štátnej správy, legislatívna a metodická činnosť,   

 

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy:    1 občana 

 

meno:  Ing. Peter Rakšányi, PhD.  

profesné zameranie/oblasť záujmu:  autorizovaný inžinier SKSI, dopravný a územný 

plánovač, urbanista, vízie a scenáre rozvoja miest a regiónov, posudkár vplyvov na životné 

prostredie E.I.A. 

 

   

Komisia školstva, kultúry a športu:        2 občanov 

 

1.  meno:  PaedDr. Ján Filc 

     profesné zameranie/ oblasť záujmu:  šport, tréner slovenskej reprezentácie v hokeji,   

     pedagóg, poradca vo veciach telovýchovy a športu 

 

2.  meno:  Mgr. Peter Krivda 

     profesné zameranie/oblasť záujmu: tvorba a reštaurovanie vitráží, relácie o výtvarnom  

     umení v rozhlase, scenáre k dokumentom o umení, ochrana a reštaurovanie pamiatok, 

 

Komisia sociálnych služieb:        2 občanov 

 

1.  meno: Mgr. Eva Franková 

     profesné zameranie/oblasť záujmu: zdravotná starostlivosť, podpora a pomoc fyzickým   

     osobám a rodine, ktorí zdieľajú psychické  ťažkosti, 

  

2.  meno: PhDr. Helena Vrábliková 

     profesné zameranie/oblasť záujmu: peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych   

     dôsledkov ŤZP, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, rozvoj dostupných služieb,  

     bezpečnosti a sociálnej pomoci pre starších občanov, ŤZP a inak znevýhodnených  

     občanov. 

 

      

     Členovia komisií z radov občanov - neposlancov sú odmeňovaní v zmysle Odmeňova-

cieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov. 

 

 

 


