
                  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV 

 

         

 

 

Materiál na rokovanie  

Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Ružinov 

13. 12. 2016 

 

 

 

 

Informácia  
                                            

o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na rok 2017 

 

 

 

                                                         

Predkladateľ:       Obsah materiálu: 

Ing. Mgr. Dušan Pekár, v.r.    1. dôvodová správa 

starosta 

 

Zodpovední: 

 

JUDr. Michal Sygút, v.r.      

prednosta 

 

Mgr. Martin Pener, v.r. 

zástupca  starostu 

 

Ing. Judita Šenkárová, v.r. 

vedúca odboru 

 

 

Spracovateľ: 

Ing. Alena Buzášová, v.r. 

referát organizačný a správy registratúry 

 

 

Bratislava, december 2016 

 



2 
 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017 

 

 Predkladáme návrh termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova  

a  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017. 

 

Navrhnuté termíny zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova  a  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017  zohľadňujú : 

 

-   štátne sviatky, školské prázdniny (Príloha č. 1) a časový harmonogram súvisiaci 

s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov (VUC), ktoré sa budú konať 

v novembri 2017 a predstavujú  zvýšené  nároky na časové kapacity zamestnancov a 

priestorové požiadavky, 

 

-   časovú postupnosť prípravy, zberu, expedície materiálov do jednotlivých poradných 

orgánov podľa platného rokovacieho poriadku . 

 

-   časový priestor medzi zasadnutím miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, ktorý je 

potrebný hlavne pri prerokovaní rozborov,  záverečného účtu, všeobecne záväzných nariadení 

a materiálov z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. prevod majetku obce podľa §9a 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí),  kedy tieto materiály musia byť 15 dní pred 

rokovaním miestneho zastupiteľstva zverejňované.  

 

   

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.  

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. Z toho dôvodu 

majú termíny plánovaných zasadnutí  informatívny charakter a môžu byť starostom v zmysle 

zákona operatívne, podľa potreby, menené (napr. pri potrebe zaslať Stanovisko MZ MČ 

Bratislava-Ružinov do 30 dní od obdržania návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy a pod.). 

V opačnom prípade by bolo každé  starostom právoplatne zvolané zasadnutie MZ podľa §13 

ods. (4) zákona, mimo schválený harmonogram, porušením uznesenia, ktorým bol tento 

harmonogram schválený.  
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Termíny zasadnutí  MR  a MZ na rok 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutia MR  
(začiatok o 10.00 hod.) 

 Zasadnutia MZ 
(začiatok o 14.00 hod.) 

17.1.2017  7.2.2017 
28.3.2017  25.4.2017 

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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Príloha č. 1 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v r. 2017 

1. január Deň vzniku SR Štátny sviatok 

6. január Traja králi Deň pracovného pokoja 

14.apríl Veľký piatok Deň pracovného pokoja 

17.apríl Veľkonočný pondelok Deň pracovného pokoja 

1. máj Sviatok práce Deň pracovného pokoja 

8. máj Deň víťazstva nad fašizmom Deň pracovného pokoja 

5. júl Sviatok sv. Cyrila a Metoda Štátny sviatok 

29. august Výročie SNP Štátny sviatok 

1. september Deň Ústavy SR Štátny sviatok 

15. september Sedembolestná Panna Mária Deň pracovného pokoja 

1. november Sviatok Všetkých svätých Deň pracovného pokoja 

17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Štátny sviatok 

24. december Štedrý deň Deň pracovného pokoja 

25. december Prvý sviatok vianočný Deň pracovného pokoja 

26. december Druhý sviatok vianočný Deň pracovného pokoja 

 

Prázdniny v r. 2017 

1.1. - 8.1. Vianočné prázdniny 

3.2. Polročné prázdniny 

18.2. - 26.2. Jarné prázdniny 

13.4. - 18.4. Veľkonočné prázdniny 

1.7. - 3.9. Letné prázdniny 

30.10. – 31.10. Jesenné prázdniny 

23.12. - 31.12. Vianočné prázdniny 

 

 

 


