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Dôvodová správa 

 

Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2019 

 

 Predkladáme návrh termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova  

(MR) a  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov (MZ) na rok 2019. 

 

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.  

 

 

Navrhnuté termíny zasadnutí  MR  a MZ na rok 2019 

 

Zber materiálu na MR  Termín zasadnutia MR 

05. 02. 2019  12. 02. 2019 

02. 04. 2019  09. 04. 2019 

04. 06. 2019  11. 06. 2019 

27. 08. 2019  03. 09. 2019 

24. 09. 2019  01. 10. 2019 

22. 10. 2019  29. 10. 2019 

19. 11. 2019  26. 11. 2019 

 

Zber materiálu na MZ  Termín zasadnutia MZ 

17. 01. 2019  30. 01. 2019 

07. 02. 2019  19. 02. 2019 

17. 04. 2019  30. 04. 2019 

13. 06. 2019  25. 06. 2019 

05. 09. 2019  17. 09. 2019 

03. 10. 2019  15. 10. 2019 

31. 10. 2019  12. 11. 2019 

28. 11. 2019   10. 12. 2019 

 

Navrhnuté termíny zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova  a  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019  zohľadňujú : 

 

-   štátne sviatky, školské prázdniny  a časový harmonogram súvisiaci s prípravou a konaním 

volieb prezidenta SR (16. marca a druhé kolo 30. marca) a do Európskeho parlamentu , ktoré 
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by sa mali konať 25. mája 2019  a predstavujú  zvýšené  nároky na časové kapacity 

zamestnancov aj priestorové požiadavky, 

 

-   časovú postupnosť prípravy, zberu, expedície a zverejňovania 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


