
 
 

 

 

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

      mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. 15/ 2017 

zo dňa 7. februára 2017 

 

o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 4 ods. 3 písm. s) v 

nadväznosti na § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 1 

zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních zo dňa 30. januára 1920 a podľa 

vládního nařízení č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních zo dňa 17. novembra 1932 

sa uznieslo: 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len 

„nariadenie“) vymedzuje pojem kronika mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len 

„kronika“), poslanie kroniky, členenie kroniky, spôsob vyhotovenia a archivácie kroniky. 

Určuje  úlohy  kronikára  a jeho  spoluprácu  s  inými  právnickými  a fyzickými osobami.  

 

2. Kronikou sú podľa tohto nariadenia písomné zápisy udalostí a faktov zo života mestskej 

časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „mestská časť“ alebo „Ružinov“) a jej obyvateľov, 

ktoré sú začlenené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzku za obdobie 

jedného kalendárneho roka.                                                            

 

 

§ 2 

Poslanie kroniky 
 

1. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického dedičstva Ružinova zachovaním 

dôležitých správ a pamätihodných udalostí, ktoré sa stali na území mestskej časti,  

v Bratislave,  v Slovenskej republike, ale aj vo svete, pokiaľ tieto udalosti súvisia so 

životom v Ružinove pre potreby súčasných i budúcich generácií.  

 

2. Kronika prispieva k rozvoju historického a spoločenského povedomia obyvateľov 

mestskej časti a k vhodnej prezentácii života Ružinova v rámci širšieho spoločenského 

kontextu.  

3. Úlohou kroniky je  vecne zaznamenávať všetky významné aktivity konané na území 

mestskej časti na základe priebežne získavaných a objektívne spracovaných podkladov o 

politickom, kultúrnom, hospodárskom, sociálnom a inom dianí.  
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§ 3 

Podkladové materiály kroniky 

  

1. Podkladovými materiálmi pre spracovanie kroniky sú najmä: 

 

a)   materiály    predkladané     na    rokovania    Miestneho  zastupiteľstva     mestskej   časti  

      Bratislava-Ružinov   (ďalej   len   „miestne zastupiteľstvo“)    ako   aj     zápisy  z  týchto 

      rokovaní,  

 

b)   tlače regionálneho a celoslovenského charakteru,  

 

c) komplexné    rozbory    organizácií       zriadených    mestskou   časťou,   dostupné  údaje  

o   hospodárení       súkromných       i      štátnych      organizácií    na      území Ružinova,  

 

d) informácie z webovej stránky mestskej časti, 

 

e) osobný     komentár       kronikára     mestskej  časti     (ďalej len "kronikár")  z   účasti na 

      podujatiach,  

 

f) potrebné údaje pre  spracovanie kroniky  poskytnuté z orgánov mestskej časti,   

z organizácií zriadených mestskou časťou a z obchodných spoločností, v ktorých má 

mestská časť majetkovú účasť. 

 

§ 4 

Obsahová a formálna stránka kroniky 

 

1. Zápisy v kronike sú vecne správne, objektívne a politicky neovplyvnené. Obsahujú 

podstatné údaje o všetkých oblastiach života mestskej časti. 

  

2. Kronika sa vedie v štátnom jazyku.  

 

3. Kroniku  tvoria  jednotlivé zväzky v knižnej forme.  

 

4. Kronika obsahuje   zápisy    najmä,    nie     však    výhradne,  z nasledovných tematických 

oblastí: 

I. Dejiny 

II. Počasie                                                                                                                         

      III. Obyvateľstvo                                                                                                                      

IV. Verejný život ( Miestne zastupiteľstvo )                                                                                                            

V. Rozpočet mestskej časti                                                                                                                                     

VI. Výstavba ( Byty )                                                                                                               

VII. Tvorba a ochrana životného prostredia                                                                      

      VIII. Hospodársky život (Priemysel, Obchod a služby)                                                                             

IX. Mestská polícia v Ružinove                                                                                                  

      X. Sociálna starostlivosť a Zdravotníctvo                                                                               

XI. Školstvo a výchova    

      XII. Kultúra                                                                                                                       

      XIV. Telovýchova a šport                                                                                                    

      XV. Doprava                   

XVI. Rôzne            
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5. Jednotlivé strany kroniky sa v rámci každého zväzku chronologicky číslujú. Obdobie 

jedného kalendárneho roka v kronike je viditeľne a nezameniteľne označené na začiatku 

kalendárneho roka, tak isto aj na konci kalendárneho roka.  

 

6. Kronika sa vyhotovuje v troch exemplároch. Originál kroniky je písaný knižný zväzok s 

tvrdým obalom a nápisom Kronika mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý je opatrený 

pečaťou mestskej časti a vlastnoručným podpisom starostu. Kópie kroniky, ktoré 

obsahovo zodpovedajú originálu kroniky sa vyhotovujú v tlačenej forme s použitím 

počítačovej techniky.  

 

7. Zápis do kroniky sa vyhotovuje za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

§ 5 

Archivácia kroniky 

 

1. Mestská   časť    zabezpečí    originál  kroniky   proti   strate,   poškodeniu  a   odcudzeniu. 

 

2. Originál a kópie kroniky sú súčasťou registratúry Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a sú určené na trvalé uloženie.  

 

3. Originál kroniky sa nikdy  nezapožičiava a umožňuje sa jedine prezenčná forma jej štúdia. 

  

4. K  bežným   študijným účelom  slúži   tlačená  forma  kroniky,  ktorá obsahovo zodpovedá 

originálu kroniky. 

 

5. Kronikársky  zápis  za  obdobie  jedného   roka  je podľa možností sprístupnený verejnosti 

na webovom sídle mestskej časti. 

 

 

§ 6 

Kronikár 

 

1. Kroniku vedie kronikár mestskej časti. 

 

2. Mestská časť prihliada pri výbere kronikára na jeho odbornú a občiansku vyspelosť a na 

všeobecné  znalosti  a   schopnosti, ktoré  sú   predpokladom  pre  kvalitné vedenie kroniky. 

 

3. Kronikára menuje a odvoláva miestne zastupiteľstvo na návrh starostu.  

 

4. Kronikár    je    povinný    pravdivo,    vecne a   verne   zaznamenávať  dôležité    udalosti, 

ktoré sa stali na území Ružinova, ako aj informácie, ktoré sa týkajú života obyvateľov 

mestskej časti. 

 
5. Kronikár pri zápisoch do kroniky musí dbať na ochranu osobných údajov v zmysle 

príslušných právnych predpisov1).  

 

6. Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, vedúci zamestnanci 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a riaditelia 
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obchodných spoločností v ktorých má mestská časť majetkovú účasť sú povinní  

poskytovať pre spracovanie kroniky potrebné údaje o svojej činnosti s výnimkou tých 

údajov, ktoré by mohli poškodiť ich dobré meno a ktoré tvoria predmet štátneho, 

hospodárskeho či služobného tajomstva.                  

                                                                 

7. Subjekty podľa  § 6 ods. 6 tohto nariadenia poskytujú  údaje a informácie nevyhnutné pre 

zápis do kroniky spravidla písomnou formou, najneskôr do 31. mája nasledujúceho 

kalendárneho roka.  

 

8.  Kronikár pri svojej práci rešpektuje pripomienky letopiseckej komisie upravenej v § 7  

tohto nariadenia.  

 

9.   Návrh ročného zápisu do kroniky predkladá kronikár v elektronickej forme do 31. augusta 

nasledujúceho kalendárneho roka letopiseckej komisii.       

 

10. Zápis do kroniky sa uskutoční až po ukončení príslušného kalendárneho roka a po jeho 

       spripomienkovaní,   následnom   odporučení   letopiseckou    komisiou  a  po   predložení 

       predmetného zápisu  miestnemu zastupiteľstvu. 

 

11.  Zápis    do    kroniky   sa   vykonáva   ručne s použitím špeciálneho, tzv. dokumentačného       

       atramentu.                  
                                                                                                                        

12.  Pri   vyhotovovaní   zápisu   ročného   záznamu do originálu kroniky spolupracuje, podľa  

       potreby, s kronikárom grafik.   

 

13. Podmienky vykonania činnosti kronikára a spôsob odmeňovania upravuje dohoda 

       uzatvorená medzi  mestskou časťou a kronikárom podľa  osobitného právneho predpisu2). 

 

14.  Podmienky   vykonania   činnosti   grafika   a   spôsob   odmeňovania   upravuje   dohoda   

 uzatvorená  medzi  mestskou  časťou  a  grafikom  podľa osobitného právneho predpisu3). 

 

 

§ 7 

Letopisecká komisia 

 

1.   Posudzovanie   a    schvaľovanie   zápisov   do   kroniky  vykonáva   letopisecká komisia.         

                                                                                                                                 

2.    Letopiseckú  komisiu  tvorí  starosta  a dvaja  obyvatelia mestskej časti, ktorých na návrh   

 starostu ustanovuje miestne zastupiteľstvo. 

 

3.  Letopisecká komisia dohliada na úpravu kroniky a zápisy v nej. V sporných prípadoch 

       letopisecká  komisia   určí   zápis  alebo nariadi zmenu, doplnenie alebo opravu zápisu 

      po vecnej stránke.                

                                                                                                         

4.   Letopisecká   komisia   má  právo  prizvať si k spolupráci na posudzovanie a lektorovanie  

      kronikárskych   zápisov   odborníkov   podľa   jednotlivých  špecifických  oblastí  kroniky  

      (tematických celkov). 

 

5.  Letopisecká komisia sa schádza podľa potreby, spravidla však dvakrát do roka. O posúdení 
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kronikárskych zápisov za obdobie jedného roka vyhotovuje písomnú správu, ktorú spolu 

s návrhom ročného zápisu v zmysle § 6 ods. 10 tohto nariadenia predloží raz ročne          

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.    

 

6. Návrh na zápis do kroniky sa zverejňuje na webovom sídle mestskej časti   

      na pripomienkové konanie občanov  najmenej na 14 dní pred predložením návrhu  

      na schválenie letopiseckej komisii. 

 

7.   Po   schválení   konečnej   podoby    zápisu    letopiseckou    komisiou    vyhotoví kronikár  

      najneskôr do  60 kalendárnych  dní  písomný zápis do kroniky za predchádzajúci  

      kalendárny rok. 

 

8. O posúdení kronikárskych zápisov za obdobie jedného roka vyhotovuje letopisecká 

     komisia   písomnú   správu,    ktorú    raz    ročne    predkladá     miestnemu  zastupiteľstvu. 

 

9.   Zápisy do kroniky sa vykonávajú v jednoročných intervaloch.                                                    

 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 02. marca 2017.  

 

 

 

 

Ing. Mgr. Dušan Pekár v.r. 

   starosta 

 

 

 

 

______________________________________ 

  

1) zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

    v znení neskorších predpisov 

2) § 223 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

3) § 223 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
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