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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
A.                                      berie na vedomie 
 
predložený materiál 
 
 
 
 
 
B.                                       schvaľuje 
 
rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov o zhromažďovanie podnetov (návrhov) na udelenie 
verejného ocenenia a čestného občianstva mestskej časti, prerokovanie návrhov so starostom, 
predkladanie podnetov (návrhov) na udelenie verejného ocenenia miestnemu zastupiteľstvu 
na schválenie 
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Dôvodová správa 
 

Mestská časť Bratislava-Ružinov má snahu prejaviť úctu a vysloviť poďakovanie svojim 
občanom za dosiahnuté vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré 
prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.  
 
 Udelenie čestného občianstva mestskej časti a verejného ocenenia občana mestskej časti 
Bratislava-Ružinov upravuje všeobecného záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov 
č. 17/2001 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 
17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti (ďalej len „VZN“).  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov zriaďuje ako poradný orgán 
miestneho zastupiteľstva v zmysle VZN § 15 bod 4, cit.: „Prijaté návrhy (podnety) predkladá 
miestnemu zastupiteľstvu starosta, po prerokovaní v poradnej komisii miestneho zastupiteľstva, 
zriadenej na tento účel, ktorá zároveň zhromažďuje jednotlivé podnety. Administratívne činnosti 
s touto agendou spojené, hlavne evidenciu prijatých a schválených návrhov vykonáva miestny úrad.“ 
a § 16 bod 6, cit.: „Návrhy (podnety) na udelenie verejného ocenenia mestskej časti občanom, 
zhromažďuje na tento účel zriadená poradná komisia miestneho zastupiteľstva. Po prerokovaní so 
starostom, ktorý určí termíny a príležitosti podávania podnetov na udelenie tohto ocenenia 
jednotlivým občanom, osobitným úradným oznámením, v ktorom určí kritériá a požadované osobné 
údaje, ich predkladá na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Administratívne činnosti s touto 
agendou spojené, hlavne evidenciu prijatých a schválených návrhov vykonáva miestny úrad.“  
komisiu.  
 
 
  Návrh na rozšírenie kompetencií Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „KŠKaŠ“) predkladáme z dôvodu, že 
v súčasnosti v mestskej časti nepracuje komisia tohto zamerania a KŠKaŠ je náplňou svojej činnosti 
resp. svojím zameraním najvhodnejšia na takúto činnosť. 
 

Navrhujeme rozšíriť náplň činnosti  KŠKaŠ v zmysle vyššie uvedeného VZN o: 
 

- zhromažďovanie podnetov (návrhov) na udelenie verejného ocenenia a čestného občianstva 
mestskej časti,  

- prerokovanie návrhov so starostom,  
- predkladanie podnetov (návrhov) na udelenie verejného ocenenia miestnemu zastupiteľstvu na 

schválenie.   
 
 

Náplň činnosti KŠKaŠ bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č.10/II/2014 z dňa 
16. 12. 2014.  

 
V zmysle vyššie spomínaného uznesenia je náplňou KŠKaŠ najmä:  
 

- zaujímať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie MR a MZ v oblasti školstva, kultúry 
a športu,  
- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN,  



   

 

 4 

- spolupracovať s organizáciami mestskej časti pri kultúrnych, vzdelávacích a športových 
podujatiach na území mestskej časti,  
- prerokovávať plán činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ (CULTUS, Knižnica Ružinov 
a RŠK),  
- zaujímať stanovisko k rozboru činnosti kultúrnych a športových organizácií MČ (CULTUS, 
Knižnica Ružinov a RŠK)  
- vyjadrovať sa k zostavovaniu rozpočtu ZŠ, MŠ, kultúrnych a športových organizácií mestskej časti, 
- vyjadrovať sa k činnosti a efektívnemu využívaniu pridelených finančných prostriedkov v 
kultúrnych organizáciách /CULTUS, Knižnica Ružinov/ a v športovej organizácii /RŠK/ zriadených 
mestskou časťou,  
- vyjadrovať sa k podnetom subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a športu na území MČ,  
- vyjadrovať sa k plánu údržby a investícií pre ZŠ, MŠ, - iniciovať zlepšenie materiálno-technického 
vybavenia ZŠ a MŠ  
- vyjadrovať sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk,  
- vyjadrovať sa k rekonštrukciám, ktoré prebiehajú v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ,  
- prerokovávať s riaditeľmi ZŠ a MŠ koncepčný zámer rozvoja školy,  
- zaujímať stanovisko k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl, ich 
súčasťou je i správa o výsledkoch hospodárenia školy, - zaujímať stanovisko k dlhodobým nájmom 
v priestoroch ZŠ,  
- prerokovávať návrh na vyradenie a zaradenie ZŠ a MŠ zo/do siete škôl a školských zariadení,  
- prerokovávať návrh k zriaďovaniu a zrušovaniu ZŠ a MŠ zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava - Ružinov,  
- prerokovávať návrh na zriadenie, zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti pôsobiacich na 
úseku kultúry a športu,  
- vyjadrovať sa k návrhom rozhodnutí o pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev,  
- vyjadrovať sa k návrhom na zaradenie pamätihodností do zoznamu pamätihodností MČ Bratislava 
– Ružinov,  
- vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na 
kontrole jeho čerpania,  
- zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu,  
- zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN. 
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