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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e
Rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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Dôvodová správa
Rokovac„ poriadok Rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka (ďalej len „rokovac„ poriadok zastupiteľstva“) je predkladan‹ na
prerokovanie z d†vodu ich aktualiz€cie a zos‡ladenia so z€konmi SNR č. 377/1999 Zb. o hl.
meste SR Bratislave a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden„ v znen„ neskorš„ch predpisov,
najm• s poslednou novelou z€kona o obecnom zriaden„ č. 102/2010 Z.z.
Porovnanie resp. rozdiely medzi rokovac„m poriadkom miestneho zastupiteľstva zo
dňa 15.05.1992 v znen„ neskorš„ch dodatkov a predkladan‹m n€vrhom novely rokovacieho
poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti:
1. Čl. 2 je cel‹ zmenen‹ a doplnen‹.
2. Čl. 3 bod 2. p„sm. c) doplnen‹ a p„sm. f) ‡pln‘ nov‘ znenie.
3. Čl. 4 body 1.,2.,8. zmenen‘ a bod 3. zmenen‹ z€sadne, doplnen‹ bod 7 – zasielanie
materi€lov v elektronickej forme.
4. Čl. 5 bod 1. zmenen‹ a z€roveň je doplnen‹ o ‡plne nov‘ body 2.,3., 4. a 5., bod 6.
upraven‹.
5. Čl. 6 bod 2. zmenen‹, v bode 9. p„sm. b) doplnen‹.
6. Čl. 6 za bod 11. sa vklad€ nov‹ bod 12., bod 15. je zmenen‹ v bode 16., bod 17. je
doplnen‹ v bode 18. a dopĺňa sa o bod 19, bod 26. je nahraden‹ nov‹ znen„m v bode
28. tohto čl€nku.
7. Čl. 7 bod 3. zmenen‹.
8. Čl. 8 bod 2. doplnen‹, bod 6. doplnen‹, z bodu 7. tohto čl€nku sa vyp‡šťa p„sm. b)
a vyp‡šťa sa bod 10. v celom znen„, bod 12. je upraven‹ v bode 11.
9. Čl. 10 bod 1. doplnen‹, bod 2. a 3. zmenen‘.
10. Nov‹ čl. 11 t‹kaj‡ci sa bodu R†zne.
Materi€l bol predložen‹ na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
v dňoch 18.5.2010 a 15.6.2010.
Dňa 9.6.2010 sa materi€lom zaoberali členovia mand€tovej komisie, pripomienky s‡
uveden‘ v pr„lohe.
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N„vrh
Rokovac… poriadok
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Čl. 1
‡vodnˆ ustanovenia
1. Rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej
"len miestne zastupiteľstvo") upravuje pr„pravu a obsah rokovania, sp†sob uzn€šania sa a
prij„mania uznesen„, sp†sob kontroly prijat‹ch uznesen„ t‹kaj‡cich sa miestnej
samospr€vy.
2. O ot€zkach, ktor‘ neupravuje tento rokovac„ poriadok, ako aj o ďalš„ch form€ch a
z€sad€ch rokovania a vn‡torn‹ch opatreniach (prezent€cia poslancov, miesto a rozsah
rokovania miestneho zastupiteľstva, sp†sob určovania organizačn‹ch opatren„ a pod.)
rozhoduje miestne zastupiteľstvo podľa z€k. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriaden„ v
znen„ neskorš„ch predpisov, z€k. SNR č.377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislave v znen„
neskorš„ch predpisov a Štat‡tu hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len "Štat‡tu") vždy podľa
rozhodnutia na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva tak, že d€va o nich hlasovať.
Čl. 2
Z„kladnˆ €lohy miestneho zastupiteľstva
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhraden‘:
a) uzn€šať sa na všeobecne z€v•zn‹ch nariadeniach s platnosťou pre mestsk‡ časť / ďalej len
„nariadenie mestskej časti“/,
b) vyd€vať p„somn‘ stanovisko k n€vrhu štat‡tu a jeho dodatkov,
c) určovať pravidl€ nakladania s majetkom mestskej časti a so zveren‹m majetkom, v s‡lade
so štat‡tom
d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a z€verečn‹ ‡čet, ako aj kontrolovať jeho
čerpanie a uzn€šať sa na rozpočtov‹ch opatreniach,
e) zriaďovať a zrušovať ‡čelov‘ mimorozpočtov‘ fondy,
f) rozhodovať o prijat„ ‡veru alebo p†žičky, ktor‘ bud‡ spl€can‘ z rozpočtu mestskej časti,
g) vyhlasovať miestne referendum o najd†ležitejš„ch ot€zkach života a rozvoja mestskej časti
a zvol€vať zhromaždenia obyvateľov mestskej časti,
h) zriaďovať a zrušovať rozpočtov‘ organiz€cie a pr„spevkov‘ organiz€cie napojen‘ na
rozpočet mestskej časti a na n€vrh starostu vymen‡vať a odvol€vať ich riaditeľov,
i) zakladať a zrušovať obchodn‘ spoločnosti a in‘ pr€vnick‘ osoby a na n€vrh starostu
vymen‡vať a odvol€vať členov org€nov t‹chto pr€vnick‹ch os†b,
j) schvaľovať združovanie prostriedkov a ‡časť mestskej časti v združeniach
k) voliť a odvol€vať na n€vrh starostu z€stupcu starostu a určovať mu okruh pr€vomoc„,
voliť a odvol€vať miestneho kontrol•ra ako aj voliť a odvol€vať členov miestnej rady
l) určovať plat a odmenu starostu mestskej časti podľa osobitn‘ho z€kona a určovať plat ako
aj schvaľovať odmenu miestnemu kontrol•rovi,
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m) určovať organiz€ciu miestneho ‡radu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov
mestskej časti
n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisi„,
o) schvaľovať pl€n hospod€rskeho a soci€lneho rozvoja mestskej časti, koncepci„
a rozvojov‹ch programov,
p) schvaľovať ‡zemn‘ pl€ny z•n, ktor‘ obstar€va mestsk€ časť,
q) rozhodovať o zaveden„ a zrušen„ miestnej dane, určovať n€ležitosti miestnej dane podľa
osobitn‘ho predpisu1
r) schvaľovať dohody o medzin€rodnej spolupr€ci
v medzin€rodnom združen„ podľa osobitn‘ho predpisu2

a

členstvo

mestskej

časti

s) určovať z€sady ochrany a tvorby životn‘ho prostredia mestskej časti,
t) rozhodovať o veden„ evidencie pam•tihodnost„ mestskej časti,
u) predkladať mestsk‘mu zastupiteľstvu n€vrh na pomenovanie alebo zmenu n€zvu ul„c
a in‹ch verejn‹ch priestranstiev
v) schvaľovať koncepciu a program rozvoja telesnej kult‡ry, utv€rať podmienky na
športovanie det„ a rozvoj športu pre všetk‹ch,
w) zriaďovať komisie, ako svoje st€le alebo dočasn‘ poradn‘, iniciat„vne a kontroln‘ org€ny
a určovať n€plň ich pr€ce,
x) zriaďovať miestny hasičsk‹ zbor, vymen‡vať a odvol€vať jeho veliteľa, po schv€len„
Okresn‹m riaditeľstvom Hasičsk‘ho a z€chrann‘ho zboru v Bratislave spravidla na n€vrh
Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
y) voliť a odvol€vať pr„sediacich sudcov z radov občanov v obvode pr„slušn‘ho s‡du, podľa
osobitn‘ho predpisu.3
Čl. 3
Poslanci miestneho zastupiteľstva
1. Poslanec je opr€vnen‹ najm•:
a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu a jeho org€nom n€vrhy,
b) interpelovať starostu, členov miestnej rady, miestneho kontrol•ra, prednostu miestneho
‡radu, veliteľa stanice Mestskej pol„cie hlavn‘ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v
Petržalke, riaditeľov miestnych podnikov a organiz€ci„ vo veciach t‹kaj‡cich sa ich
p†sobnosti a požadovať od nich inform€cie a vysvetlenia,
c) požadovať inform€cie a vysvetlenia od fyzick‹ch a pr€vnick‹ch os†b, ktor‘ vykon€vaj‡
na ‡zem„ mestskej časti podnikateľsk‡ činnosť, vo veciach t‹kaj‡cich sa d†sledkov ich
podnikania v mestskej časti,
d) z‡častňovať sa na previerkach, na kontrol€ch, na vybavovan„ sťažnost„ a ozn€men„, ktor‘
uskutočňuj‡ org€ny mestskej časti,

1

Z€k. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun€lne odpady a drobn‚ stavebn‚ odpady,
v znenƒ neskoršƒch predpisov.
2

…21 ods. 1 Z€k. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenƒ, v znenƒ neskoršƒch predpisov

3

Z€k. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prƒsediacich a o zmene a doplnenƒ niektor†ch z€konov, v znenƒ neskoršƒch predpisov
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e) požadovať vysvetlenia od št€tnych org€nov vo veciach potrebn‹ch pre riadny v‹kon
poslaneckej funkcie,
f) voliť org€ny mestskej časti a byť do nich volen‹.
2. Poslanec je povinn‹:
a) z‡častňovať sa zasadnut„ miestneho zastupiteľstva a jeho org€nov, do ktor‹ch bol
zvolen‹,
b) obhajovať z€ujmy mestskej časti a jej obyvateľov,
c) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti miestneho zastupiteľstva,
d) ozn€miť starostovi skutočnosť nezlučiteľn‡ s mand€tom poslanca, ktorou je najm•
funkcia sudcu, prokur€tora, vyšetrovateľa prokurat‡ry, pr„slušn„ka policajn‘ho zboru a
zboru n€pravnej v‹chovy,
e) dodržiavať Štat‡t, rokovac„ poriadok miestneho zastupiteľstva a organizačn‹ poriadok
samospr€vy
f) do 31.03. kalend€rneho roku, alebo do 30 dn„ od n€stupu do funkcie podať ozn€menie
funkci„, zamestnan„, činnost„ a majetkov‹ch pomerov.
3. Poslanec vykon€va svoj mand€t osobne, pri hlasovan„ v miestnom zastupiteľstve a v jeho
org€noch sa riadi svojim svedom„m a presvedčen„m. Pr„slušnosť poslanca k
poslaneck‘mu klubu nesmie byť na prek€žku jeho poslaneckej činnosti.
Čl. 4
Pr…prava zasadnutia miestneho zastupiteľstva
1. Pr„pravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva schvaľuje miestna rada podľa pl€nu, pričom
urč„, miesto, čas a n€vrh programu zasadnutia.
2. P„somn‘ materi€ly určen‘ na zasadnutie miestneho zastupiteľstva obsahuj‡ okrem n€zvu
aj n€vrh uznesenia, d†vodov‡ spr€vu a in‘ ‡daje uveden‘ podľa vzoru uveden‘ho
v pr„lohe. Miestne zastupiteľstvo prerokov€va všeobecne z€v•zn‘ nariadenie mestskej
časti, vr€tane d†vodovej spr€vy, ktor€ mus„ obsahovať potrebn‘ vysvetlenie tohto
nariadenia, cieľov, ktor‘ sleduje, sp†sob vykon€vania a hospod€rsky dopad najm• na
rozpočet mestskej časti a schv€len‘ doložky.
3. Materi€l, ktor‹ nebol spracovan‹ a predložen‹ podľa bodu 2. tohto čl€nku, nem†že byť
predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva. Z€sadne nem†že byť prijat‘ uznesenie
miestneho zastupiteľstva, ktor‘ m€ dopad na rozpočet mestskej časti bez
predch€dzaj‡ceho p„somne spracovan‘ho materi€lu, jeho prerokovania v komisi€ch,
v miestnej rade a na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva.
4. Materi€l na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mus„ byť vypracovan‹ prehľadne, vecne
spr€vne, terminologicky presne a jasne. Mus„ byť stručn‹, pritom však ‡pln‹, mus„
obsahovať konkr‘tne n€vrhy a riešenia alebo opatrenia na ich realiz€ciu. Predkladateľ
materi€lu zodpoved€ za to, že obsah materi€lu a navrhovan‘ opatrenia vr€tane uznesenia,
s‡ v s‡lade so slovensk‹m pr€vnym poriadkom.
5. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predkladaj‡: starosta, z€stupca starostu,
poslanci, komisie, miestny kontrol•r a prednosta miestneho ‡radu.
6. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa odovzd€vaj‡ organizačn‘mu
oddeleniu miestneho ‡radu, ktor‘ zabezpeč„ ďalš„ postup podľa tohto rokovacieho
poriadku najnesk†r 5 pracovn‹ch dn„ pred zasadnut„m. V opačnom pr„pade sa materi€l

6

nezarad„ do programu rokovania, ak zastupiteľstvo osobitn‹m hlasovan„m nerozhodne
inak.
7. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zasiela oddelenie organizačn‹ch vec„
v elektronickej forme a v p„somnej forme len na vyžiadanie poslancom do poslaneck‹ch
schr€nok najnesk†r p•ť pracovn‹ch dn„ pred zasadnut„m.
8. Komisie miestneho zastupiteľstva ako poradn‘, iniciat„vne a kontroln‘ org€ny sa
podieľaj‡ na pr„prave materi€lov v rozsahu p†sobnosti vymedzenej im miestnym
zastupiteľstvom.
9. Ak je stanovisko dotknutej komisie k dan‘mu probl‘mu v rozpore so stanoviskom rady,
rozhodne o probl‘me hlasovanie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Čl. 5
Zvol„vanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
1. Miestne zastupiteľstvo sa sch€dza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace
v s‡lade s pl€nom pr€ce alebo ako mimoriadne zasadnutie, ak o to požiada aspoň jedna
tretina poslancov miestneho zastupiteľstva starosta zvol€ zasadnutie tak, aby sa
uskutočnilo do 15 dn„ od doručenia žiadosti na jeho konanie. Mimoriadne zasadnutie
miestneho zastupiteľstva m†že zvolať starosta aj pri sl€vnostn‹ch pr„ležitostiach alebo na
prerokovanie neodkladn‹ch ‡loh.
2. Ustanovuj‡ce zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvol€ starosta zvolen‹
v predch€dzaj‡com volebnom obdob„ tak, aby sa uskutočnilo do 30 dn„ od vykonania
volieb.
3. Ak starosta nezvol€ zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa bodu 1. tohto čl€nku, zvol€
ho 1. z€stupca starostu alebo z€stupca starostu alebo in‹ poslanec poveren‹ miestnym
zastupiteľstvom. Ak starosta nie je pr„tomn‹, alebo odmietne viesť takto zvolan‘
zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal miestne zastupiteľstvo.
4. Ak starosta nezvol€ zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa bodu 1. tohto čl€nku,
zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočn„ 15. pracovn‹ deň od doručenia žiadosti
na jeho konanie. V tomto pr„pade zvol€ zasadnutie miestneho zastupiteľstva 1. z€stupca
starostu alebo z€stupca starostu alebo in‹ poslanec poveren‹ miestnym zastupiteľstvom.
5. Ak starosta nezvol€ zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa bodu 2. tohto čl€nku,
zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutočn„ 30. pracovn‹ deň od vykonania volieb.
Ak starosta nie je pr„tomn‹ alebo odmietne takto zvolan‘ zasadnutie miestneho
zastupiteľstva, vedie ho 1. z€stupca starostu, pr„padne z€stupca starostu alebo in‹ poslanec
poveren„ miestnym zastupiteľstvom.
6. Miestne zastupiteľstvo zvol€va a vedie starosta. Term„n a n€vrh programu zasadnutia sa
zverejňuje na ‡radnej tabuli miestneho ‡radu aspoň tri dni pred jeho zasadnut„m
zastupiteľstva alebo najnesk†r 24 hod„n pred jeho konan„m, ak ide o mimoriadne
zasadnutie.
Čl. 6
Rokovanie miestneho zastupiteľstva
1. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je z€sadne verejn‘. Vyhl€siť rokovanie miestneho
zastupiteľstva za neverejn‘ možno iba vtedy, ak sa prerok‡vaj‡ veci, ktor‘ maj‡ byť
predmetom utajovania v št€tnom z€ujme.
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2. Miestne zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie miestneho zastupiteľstva vedie
starosta. Počas jeho nepr„tomnosti vedie rokovanie miestneho zastupiteľstva jeho 1.
z€stupca, pr„padne z€stupca alebo in‹ poslanec poveren‹ miestnym zastupiteľstvom..
3. Pracovn‘ predsedn„ctvo zasadnutia miestneho zastupiteľstva tvoria spravidla starosta,
z€stupcovia starostu, miestny kontrol•r a prednosta miestneho ‡radu.
4. –častn„ci zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa musia zdržať každ‘ho prejavu a
vyjadrenia, pokiaľ im predsedaj‡ci neudel„ slovo. Ak zasadnutie ak‹mkoľvek sp†sobom
nar‡šaj‡ alebo znemožňuj‡, predsedaj‡ci ich po ne‡činnom vyzvan„ k poriadku vyk€že z
rokovacej miestnosti.
5. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa okrem poslancov miestneho zastupiteľstva
poz‹vaj‡ poslanci vyšš„ch zastupiteľsk‹ch zborov, poslanci mestsk‘ho zastupiteľstva,
ktor„ maj‡ bydlisko v mestskej časti alebo svoj volebn‹ obvod v Petržalke, okresn‹
prokur€tor, riaditelia miestnych podnikov a organiz€ci„, ved‡ci oddelen„ ak s‡
predkladateľmi materi€lu prerokov€van‘ho v zastupiteľstve ako i zamestnanci oddelenia
OV.
6. Miestny kontrol•r a prednosta miestneho ‡radu sa z‡častňuj‡ zasadnutia miestneho
zastupiteľstva s hlasom poradn‹m.
7. Predsedaj‡ci otvor„ rokovanie miestneho zastupiteľstva v určen‡ hodinu, najnesk†r v čase,
keď je podľa prezencie pr„tomn€ nadpolovičn€ v•čšina, pr„padne trojp•tinov€ v•čšina
všetk‹ch poslancov.
8. Ne‡časť na rokovan„ miestneho zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred p„somne
starostovi, najnesk†r však v deň zasadnutia, inak sa ne‡časť považuje za neospravedlnen‡.
9. V pr„padoch:
a) ak sa nez„de dostatočn‹ počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok
rokovania,
b) ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičn‡ v•čšinu všetk‹ch
poslancov, pr„padne pod trojp•tinov‡ v•čšinu uzn€šania sa schopn‘ho zastupiteľstva (keď
k prijatiu uznesenia je potrebn€ 3/5 v•čšina) alebo pod trojp•tinov‡ v•čšinu všetk‹ch
poslancov v pr„padoch v ktor‹ch to z€kon vyžaduje,
c) ak z technick‹ch pr„čin nemožno v rokovan„ pokračovať,
d) ak sa na tom uznesie miestne zastupiteľstvo,
ukonč„ starosta zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ak miestne zastupiteľstvo neurč„ inak,
starosta do 14 dn„ po takto ukončenom zasadnut„ miestneho zastupiteľstva zvol€ nov‘
rokovanie miestneho zastupiteľstva, na ktorom bude prerokovan‹ cel‹ alebo zvyšn‹
neprerokovan‹ program.
Ak sa term„n nov‘ho zasadnutia miestneho zastupiteľstva stanov„ ihneď na zasadnut„,
p„somn‘ pozv€nky bud‡ zaslan‘ miestnym ‡radom len nepr„tomn‹m poslancom. –časť
poslancov na t‹chto zasadnutiach bude hodnoten€ ako ‡časť na novom samostatnom
zasadnut„ miestneho zastupiteľstva (pozn.: hodnotenie ‡časti poslanca v zmysle z€k. SNR
č. 369/1990 Zb., — 25, ods.2 a v znen„ neskorš„ch predpisov).
10. –častn„ci zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktor„ nie s‡ poslancami, zasadn‡ v
rokovacej miestnosti vo vyhraden‹ch priestoroch.
11. V ‡vode rokovania predsedaj‡ci ozn€mi počet pr„tomn‹ch poslancov, p„somne
ospravedlnen‹ch poslancov, predlož„ na schv€lenie n€vrh programu rokovania a jeho
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pr„padn‡ zmenu, n€vrh na členov n€vrhovej, pr„padne volebnej komisie alebo in‹ch
pracovn‹ch komisi„ a voľbu overovateľov z€pisnice. Ozn€mi men€ skrut€torov, ktor‹mi
s‡ spravidla pracovn„ci miestneho ‡radu.
12. Ak starosta odmietne dať hlasovať o n€vrhu programu miestneho zastupiteľstva alebo
o jeho zmene, str€ca pr€vo viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktor‘ ďalej vedie
1. z€stupca starostu pr„padne z€stupca starostu alebo in‹ poslanec poveren‹ miestnym
zastupiteľstvom.
13. Predsedaj‡ci vedie rokovanie miestneho zastupiteľstva v s‡lade so schv€len‹m
programom.
14. Predkladateľ m†že navrhovan‹ alebo schv€len‹ bod programu, o ktorom sa m€ rokovať
na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva stiahnuť z rokovania do doby, pokiaľ sa o veci
nezačalo rokovať.
15. N€vrh na odročenie rokovania o veci alebo na jeho vr€tenie predkladateľovi s určit‹m
pr„kazom m†že podať každ‹ poslanec. Ak bol n€vrh zamietnut‹, nemožno ho počas
rokovania o tej istej veci a na tom istom zasadnut„ miestneho zastupiteľstva opakovať.
16. Pokiaľ je k prerok‡vanej problematike potrebn‘ predložiť stanovisko, predkladateľ
materi€lu alebo n„m poveren‹ spravodajca vo svojom najviac vyst‡pen„ toto uvedie,
pričom zd†vodn„ n€vrh uznesenia a finančn‘ dopady na rozpočet mestskej časti. O
odborn‘ stanovisko vo veciach patriacich miestnemu ‡radu požiada prednostu miestneho
‡radu. Stanovisko miestnej rady alebo pr„slušnej komisie k prerok‡vanej veci sa prednesie
pred rozhodnut„m veci.
17. Postup v pr„pade rozdielnych n€vrhov a odpor‡čan„, pr„padne v sporn‹ch ot€zkach, ktor‘
sa vyskytn‡ počas rokovania navrhuje miestnemu zastupiteľstvu n€vrhov€ komisia.
N€vrhov€ komisia m†že za t‹m ‡čelom žiadať prerušenie zasadnutia a navrhn‡ť
dohodovacie konanie predsedov poslaneck‹ch klubov. Ich z€very ozn€mi miestnemu
zastupiteľstvu spolu s n€vrhom na riešenie alebo uznesenie.
18. Do diskusie sa poslanci a ostatn„ ‡častn„ci zasadnutia hl€sia p„somne alebo zdvihnut„m
ruky. Presedaj‡ci udeľuje slovo najprv poslancom a ‡častn„kom s hlasom poradn‹m v
porad„, v akom sa prihl€sili do diskusie a po nich ostatn‹m ‡častn„kom zasadnutia.
Predsedaj‡ci udel„ slovo mimo poradia poslancovi a ‡častn„kovi zasadnutia s hlasom
poradn‹m, ak požiada o prednesenie faktickej pozn€mky, technickej pripomienky alebo
ot€zky, ako aj predsedovi n€vrhovej komisie. Ak požiada o slovo poslanec miestneho
zastupiteľstva, poslanec vyššieho zastupiteľsk‘ho org€nu, poslanec Eur•pskeho
parlamentu člen vl€dy alebo org€nu št€tnej spr€vy, pr„padne n„m poveren‹ z€stupca, slovo
sa mu udel„. Slovo sa m†že udeliť aj obyvateľovi mestskej časti, ak sa na tom uznesie
nadpolovičn€ v•čšina pr„tomn‹ch poslancov.
19. Ak starosta neudel„ slovo poslancovi miestneho zastupiteľstva, str€ca pr€vo viesť
zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktor‘ ďalej vedie 1. z€stupca starostu, pr„padne
z€stupca starostu alebo in‹ poslanec poveren‹ miestnym zastupiteľstvom.
20. –častn„ci zasadnutia sa m†žu prihl€siť o slovo už pred začat„m alebo počas rokovania, ale
len do doby, k‹m poslanci nerozhodli o skončen„ diskusie. Prihl€sen‹ do diskusie m†že
hovoriť v tej istej veci najviac 2-kr€t. N€vrh na ukončenie diskusie m†že podať každ‹
poslanec, nesmie ho však predniesť v r€mci jedn‘ho vyst‡penia obsahuj‡ceho vecn‹
diskusn‹ pr„spevok. O podanom n€vrhu na ukončenie diskusie sa mus„ ihneď hlasovať.
Pred hlasovan„m o ukončen„ diskusie predsedaj‡ci zist„ počet prihl€sen‹ch poslancov do
diskusie a po prijat„ jej skončenia nepripust„ ďalš„ch do diskusie. Po odhlasovan„
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ukončenia diskusie k preberan‘mu bodu, maj‡ pr€vo ešte vyst‡piť t„ poslanci, ktor„ boli
už predt‹m prihl€sen„ do diskusie.
21. Na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva m†že vyst‡piť len ten, komu predsedaj‡ci udel„
slovo. Diskutuj‡ci z€sadne vystupuj‡ pred mikrof•nom.
22. Časov‹ rozsah diskusn‘ho vyst‡penia nem€ presiahnuť 3 min‡ty a faktickej pripomienky
1 min‡tu.
23. –častn„ci zasadnutia nesm‡ rušiť predsedaj‡ceho ani in‘ho rečn„ka, ak mu bolo udelen‘
slovo. Toto pr€vo m€ iba predsedaj‡ci, aj to len v pr„pade, že v rozprave sa nehovor„ k
prerok‡vanej problematike s t‹m, že na rečn„kovo požiadanie d€ o tomto hlasovať.
24. Ak bola v rozprave uveden€ podstatn€ nepresnosť alebo nespr€vnosť, m€ poslanec pr€vo
na prednesenie faktickej pozn€mky alebo odpovede na ňu. Predsedaj‡ci mu však udel„
slovo až po vyst‡pen„ rečn„ka. Na ‡rovni faktickej pozn€mky m†žu k prerok‡vanej veci
vyst‡piť miestny kontrol•r, prednosta miestneho ‡radu, pr„slušn‹ ved‡ci oddelen„ M–
podľa obsahu prerok‡van‘ho materi€lu. Faktick€ pozn€mka sa signalizuje zdvihnut„m
oboch r‡k do p„smena T. Za faktick‡ pozn€mku sa považuje aj procedur€lny n€vrh
vzťahuj‡ci sa na sp†sob prerok‡vania niektor‘ho bodu programu.
25. Po uplynut„ časov‘ho limitu uveden‘ho v bode 15 a 20 pracovn„k miestneho ‡radu
zvukov‹m sign€lom upozorn„ na ukončenie vyst‡penia.
26. Ak rečn„k prekroč„ dĺžku vyst‡penia v rozprave alebo dĺžku vyst‡penia na ‡rovni
faktickej pozn€mky, predsedaj‡ci mu odn„me slovo. Rozhodnutie predsedaj‡ceho o odňat„
slova je konečn‘.
27. Ak v rozprave vyst‡pili všetci, ktor„ sa do nej prihl€sili, predsedaj‡ci udel„ slovo
predkladateľovi za ‡čelom prednesenia z€verečn‘ho stanoviska. Predkladateľ m†že svoj
n€vrh vziať sp•ť do doby, k‹m miestne zastupiteľstvo neprikročilo k hlasovaniu. i
28. Po ukončen„ diskusie a z€verečnom vyst‡pen„ predkladateľa, vyzve predsedaj‡ci
n€vrhov‡ komisiu na prednesenie n€vrhu uznesenia.
29. Ak predlož„ starosta miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktor‘ho v‹kon
pozastavil z d†vodu, že odporuje z€konu alebo je pre mestsk‡ časť zjavne nev‹hodn‘ tak
že ho nepodp„še najnesk†r do desať dn„ od ich schv€lenia miestnym zastupiteľstvom,
m†že ho miestne zastupiteľstvo toto pozastaven‘ uznesenie potvrdiť trojp•tinovou
v•čšinou hlasov všetk‹ch poslancov. Ak miestne zastupiteľstvo nariadenie alebo
uznesenie nepotvrd„ do dvoch mesiacov od jeho schv€lenia uznesenie str€ca platnosť.
V‹kon potvrden‘ho uznesenia starosta nem†že pozastaviť.
Čl. 7
Pr…prava uznesen… miestneho zastupiteľstva
a nariaden… mestskej časti
1. N€vrhy uznesen„ miestneho zastupiteľstva sa pripravuj‡ s‡časne s materi€lmi
predkladan‹mi miestnemu zastupiteľstvu. Za ich včasn‡ pr„pravu zodpoved€
predkladateľ. Poslancom a určen‹m ‡častn„kom zasadnutia sa rozosielaj‡ spolu s
materi€lmi.
2. Uznesenie miestneho zastupiteľstva sa formuluje stručne, s menovit‹m určen„m nositeľov
‡loh a s term„nom splnenia.
3. Uznesen„m miestneho zastupiteľstva sa povinnosti a ‡lohy spravidla ukladaj‡ miestnej
rade, komisi€m, z€stupcom starostu, miestnemu kontrol•rovi, prednostovi miestneho
‡radu, riaditeľom miestnych podnikov a organiz€ci„.
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4. Pri pr„prave nariadenia mestskej časti sa postupuje obdobn‹m sp†sobom ako pri pr„prave
uznesenia s t‹m, že miestne zastupiteľstvo, pr„padne starosta a miestna rada m†že v
jednotliv‹ch pr„padoch určiť in‹ postup.
5. Všeobecne z€v•zn‘ nariadenie mestskej časti sa v miestnom zastupiteľstve schvaľuje až
po prerokovan„ v legislat„vno-pr€vnej komisii mestsk‘ho zastupiteľstva.
Čl. 8
Postup prij…mania uznesenia miestneho zastupiteľstva
a nariadenia mestskej časti
1. N€vrh uznesenia predklad€ miestnemu zastupiteľstvu n€vrhov€ komisia, ktor€ si m†že
vyhradiť nevyhnutn‹ čas na pr„pravu n€vrhu. N€vrhy uznesenia alebo pozmeňuj‡ce
n€vrhy musia byť prednesen‘ ‡stne v diskusii a p„somne odovzdan‘ n€vrhovej komisii.
2. Ak povaha uznesenia alebo in‘ skutočnosti vyžaduj‡, aby miestne zastupiteľstvo osobitne
hlasovalo o jednotliv‹ch bodoch navrhovan‘ho uznesenia, poradie urč„ n€vrhov€ komisia.
Ak boli k n€vrhu uznesenia predložen‘ pozmeňovacie n€vrhy, hlasuje sa najprv o nich v
porad„, v akom boli predložen‘. Schv€len„m jedn‘ho variantu alebo n€vrhu sa ostatn‘
považuj‡ za neprijat‘. Ak poslanec požiada, aby sa o jednotliv‹ch bodoch uznesenia
hlasovalo samostatne, n€vrhu sa vyhovie.
3. Ak je predložen‹ n€vrh uznesenia v dvoch alebo viacer‹ch variantoch, hlasuje miestne
zastupiteľstvo najprv o variante odpor‡čanom n€vrhovou komisiou. Schv€len„m jedn‘ho
variantu sa ostatn‘ varianty považuj‡ za neprijat‘.
4. Ak miestne zastupiteľstvo neprijme uznesenie alebo žiadny z navrhovan‹ch variantov,
n€vrhov€ komisia navrhne ďalš„ postup podobne ako v čl. 6, bod 17 .
5. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje hlasovan„m. Predsedaj‡ci m€ pr€vo pred hlasovan„m
zistiť počet pr„tomn‹ch poslancov.
6. Hlasuje sa spravidla zdvihnut„m ruky alebo hlasovac„mi l„stkami (v pr„pade tajn‘ho
hlasovania). Uznesenie je prijat‘, ak za neho hlasuje nadpolovičn€ v•čšina pr„tomn‹ch
poslancov. Na prijatie všeobecne z€v•zn‘ho nariadenia je potrebn‹ s‡hlas trojp•tinovej
v•čšiny pr„tomn‹ch poslancov. Pri realiz€ci„ prevodu a n€jmu majetku, v pr„padoch
hodn‹ch osobitn‘ho zreteľa miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojp•tinovou v•čšinou
pr„tomn‹ch poslancov.
7. Miestne zastupiteľstvo v person€lnych veciach rozhoduje tajn‹m hlasovan„m, ak
nerozhodne inak. Tajn‹m hlasovan„m vždy vol„ z radov svojich poslancov a odvol€va
a) z€stupcu starostu,
b) členov miestnej rady,
c) predsedov komisi„.
8. Pri každom verejnom hlasovan„ m€ poslanec pr€vo žiadať, aby z€znam o rokovan„
miestneho zastupiteľstva obsahoval menovit‹ zoznam poslancov hlasuj‡cich za n€vrh,
proti n€vrhu a t‹ch, ktor„ sa zdržali hlasovania. T‡to požiadavku však mus„ uplatniť pred
hlasovan„m.
9. V majetkov‹ch veciach poslanci hlasuj‡ menovite.
10. Uznesenie miestneho zastupiteľstva a nariadenie mestskej časti podpisuje starosta.
11. Uznesenie miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje do 5 pracovn‹ch dn„, zverejňuje sa na
‡radnej tabuli miestneho ‡radu a v elektronickej forme na internetovej str€nke miestneho
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‡radu mestskej časti. Doručuje sa poslancom miestneho zastupiteľstva, miestnemu
kontrol•rovi, okresn‘mu prokur€torovi, ved‡cim oddelen„ miestneho ‡radu.
Čl. 9
Priebeh a organiz„cia tajnˆho hlasovania
1. Tajn‘ hlasovanie sa vykon€va hlasovac„m l„stkom, na ktorom sa v abecednom porad„
uvedie priezvisko a meno kandid€ta, o ktorom sa m€ hlasovať alebo n€vrhu in‘ho
charakteru, ktor‘ sa označ„ poradov‹m č„slom. Voľby riadi volebn€ komisia zriaden€ pre
tento ‡čel miestnym zastupiteľstvom.
2. Kandid€t je zvolen‹, ak z„skal nadpolovičn‹ počet hlasov pr„tomn‹ch poslancov. Ak ani
jeden z viacer‹ch kandid€tov nez„skal potrebn‹ počet hlasov na zvolenie, v ďalšom kole
sa vol„ z t‹ch dvoch kandid€tov, ktor„ z„skali najviac hlasov (ak boli v predch€dzaj‡com
kole len dvaja kandid€ti, hlasuje sa o ‡spešnejšom z nich). Ak ani v tomto pr„pade nie je
kandid€t zvolen‹, voľby sa zopakuj‡ s nov‹mi kandid€tmi.
3. O v‹sledku tajn‘ho hlasovania vyhotov„ volebn€ komisia kr€tky z€znam, ktor‹ podp„šu
všetci jej členovia. V‹sledok hlasovania oznamuje predseda volebnej komisie.
Čl. 10
Interpel„cie poslancov
1. Poslanci maj‡ pr€vo interpelovať osoby uveden‘ v čl. 3, bod 1b a 1c.
2. Na interpel€ciu odpoved€ interpelovan‹ ihneď. Ak však obsah vznesenej interpel€cie
vyžaduje, aby sa z€ležitosť prešetrila alebo ak je nevyhnutn‘ vykonať in‘ opatrenia, mus„
interpelovan‹ poslancovi odpovedať p„somne, najnesk†r do 30 dn„ odo dňa vznesenia
interpel€cie. Všetky odpovede na interpel€cie poslancov sa zverejnia na internetovej
str€nke mestskej časti.
3. Ak interpelovan‹ na interpel€ciu p„somne odpovie, k•piu odpovede zašle s‡časne
oddeleniu organizačn‹ch vec„, ktor‘ vedie evidenciu interpel€ci„ a ich odpoved„, sleduje
dodržiavanie term„nov zo strany interpelovan‹ch a zabezpečuje zverejňovanie odpoved„
na internetovej str€nke.
Čl. 11
R‰zne
V bode „R†zne“ m†žu poslanci, starosta, pr„padne hostia:
a) informovať o pripravovan‹ch akci€ch na ‡zem„ mestskej časti Bratislava-Petržalky ako aj
hl. mesta SR Bratislavy,
b) informovať o z€veroch z rokovan„ t‹kaj‡cich sa mestskej časti Bratislava-Petržalka,
c) v tomto bode m†žu poslanci mestskej časti Bratislava-Petržalka pod€vať podnety na
riešenie probl‘mov, ktor‘ sa vyskytuj‡ v ich volebn‹ch obvodoch,
d) vo v‹nimočn‹ch pr„padoch prijať uznesenie, ktor‘ m€ minim€lny dopad na rozpočet
mestskej časti,
e) je možn‘ prerokovanie materi€lu, ktor‹ bol na začiatku rokovania p„somne rozdan‹
poslancom,
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f) pri rokovan„ o tomto bode nie je možn‘ pod€vať n€vrhy, o ktor‹ch sa m€ hlasovať, okrem
pr„padu, keď n€vrh bol podan‹ p„somne vr€tane zd†vodnenia do začatia rokovania
o bode r†zne.
Čl. 12
Z„pisnica z rokovania miestneho zastupiteľstva
1. Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukov‹ z€znam a z€pisnica, ktor€
obsahuje ‡daje o tom, kto viedol rokovanie, jeho obsah počet pr„tomn‹ch poslancov a
všetky ostatn‘ d†ležit‘ inform€cie.
2. Z€pisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta, prednosta miestneho
‡radu a dvaja overovatelia z radov poslancov.
3. Všetky materi€ly z rokovania miestneho zastupiteľstva sa archivuj‡ najmenej do konca
volebn‘ho obdobia miestneho zastupiteľstva, z toho p„somn‘ z€znamy a z€pisnice 10
rokov. Poslanci a osoby určen‘ starostom maj‡ k t‹mto materi€lom pr„stup na oddelen„
organizačn‹ch vec„. Po uplynut„ 10 rokov sa p„somn‘ z€znamy a z€pisnice z rokovan„
miestneho zastupiteľstva odovzdaj‡ na trval‘ uschovanie mestsk‘mu arch„vu.
Čl. 13
Z„verečnˆ ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje miestne zastupiteľstvo.
2. Zrušuje sa rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa
15. febru€ra 1992 v znen„ doplnkov č. 1 až 11.
3. Tento rokovac„ poriadok nadob‡da platnosť a ‡činnosť dňom schv€lenia v miestnom
zastupiteľstve.

Milan Ft€čnik
starosta
-
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Pr…loha č. 1
Z„znam
z rokovania mand„tovej komisie dňa 9. j€na 2010

–časť: podľa prezenčnej listiny
Program:
Aktualiz„cia Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
a Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
Mand€tov€ komisia odpor‡ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schv€liť Rokovac„ poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka a Rokovac„
poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s pripomienkami.
Pripomienky z rokovania mand€tovej komisie , konanej dňa 09.06.2010.
K rokovaciemu poriadku miestnej rady:
- Čl. IV , bod 4., vypustiť v tretej vete slov€ ... a pod.
- Čl. VI, bod 1. doplniť pri tomto bode, uznesenie sa doruč„ okrem uveden‹ch
aj predsedom komisi„
- Čl. VIII, bod 1. sa dopĺňa o nasledovn‘ znenie: S‡časťou s‡ aj ‡lohy, ktor‘ neboli
prijat‘ formou uznesenia.
K rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva:
- Čl. 2, p„sm. l) sa doplňuje o nasledovn‘ slov€: určovať plat a odmenu .........
- Čl. 4, bod 3. sa dopĺňa prv€ veta o slov€: .......predložen‹ podľa bodu 2. a bodu 6....
- Čl. 4, bod 6. sa upravuje nasledovne:
6. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa odovzd€vaj‡ organizačn‘mu
oddeleniu miestneho ‡radu, ktor‘ zabezpeč„ ďalš„ postup podľa tohto rokovacieho
poriadku najnesk†r 5 pracovn‹ch dn„ pred zasadnut„m. V opačnom pr„pade nebude
materi€l zaraden‹ do rokovacieho programu.
- Čl. 4, bod 7. nepouž„vať skratku oddelenie OV ale vyp„sať oddelenie organizačn‹ch
vec„
- druh‡ vetu z bodu 7. vypustiť v celom rozsahu
- Čl. 6, bod 16. nahradiť slov€ ...najviac 3-minutovom, slovami ..najviac 5-minutovom..
- Čl. 11, doplniť posledn‹ odsek o nasledovn‘ znenie:
Vo v‹nimočn‹ch pr„padoch prijať uznesenie, ktor‘ bude mať len minim€lny dopad na
rozpočet mestskej časti.

V Bratislave dňa 09.06.2010

Zap„sala: PhDr. Paulenov€

MUDr. Iveta Plšekov€, v.r.
predseda komisie
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Pr…loha č.2

Rokovac… poriadok
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka
v znen… doplnkov č. 1 – 11
(‡plnˆ znenie)
Čl. 1
‡vodnˆ ustanovenia
1. Rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej
"len miestne zastupiteľstvo") upravuje pr„pravu a obsah rokovania, sp†sob uzn€šania sa a
prij„mania uznesen„, sp†sob kontroly prijat‹ch uznesen„ t‹kaj‡cich sa miestnej
samospr€vy.
2. O ot€zkach, ktor‘ neupravuje tento rokovac„ poriadok, ako aj o ďalš„ch form€ch a
z€sad€ch rokovania a vn‡torn‹ch opatreniach (prezent€cia poslancov, miesto a rozsah
rokovania miestneho zastupiteľstva, sp†sob určovania organizačn‹ch opatren„ a pod.)
rozhoduje miestne zastupiteľstvo podľa z€k. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriaden„ v
znen„ neskorš„ch predpisov, z€k. SNR č.377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislave v znen„
neskorš„ch predpisov a Štat‡tu hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len "Štat‡tu") vždy podľa
rozhodnutia na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva tak, že d€va o nich hlasovať.
Čl. 2
Z„kladnˆ €lohy miestneho zastupiteľstva
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhraden‘:
z) uzn€šať sa na všeobecne z€v•zn‹ch nariadeniach mestskej časti,
a) rozhodovať vo veciach t‹kaj‡cich sa nakladania a z€sad hospod€renia so zveren‹m
majetkom a s vlastn‹m majetkom, ako aj so zveren‹mi a vlastn‹mi finančn‹mi zdrojmi,
schvaľovať najd†ležitejšie ‡kony t‹kaj‡ce sa tohto majetku a finančn‹ch zdrojov a
kontrolovať hospod€renie s n„m,
b) rozhodovať vo veciach t‹kaj‡cich sa ochrany a tvorby životn‘ho prostredia mestskej časti,
c) schvaľovať rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
z€verečn‹ ‡čet,
d) rozhodovať o zaveden„ a zrušen„ miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitn‹ch
predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenech€ na hlasovanie obyvateľov
mestskej časti podľa — 9 z€k. SNR č.130/1991 Zb.,
e) určovať n€ležitosti miestneho poplatku a verejnej d€vky v mestskej časti a rozhodovať o
prijat„ ‡veru alebo p†žičky,
f) zriaďovať a zrušovať ‡čelov‘ fondy,
g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti,
ch) zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať rozpočtov‘ a pr„spevkov‘ organiz€cie a
zariadenia mestskej časti a vymen‡vať a odvol€vať ich riaditeľov a ved‡cich zariaden„,
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h) rozhodovať o združen„ prostriedkov mestskej časti a o ‡časti v region€lnych a
z€ujmov‹ch združeniach,
i) určovať organiz€ciu miestneho ‡radu, schvaľovať organizačn‹ a pracovn‹ poriadok
miestneho ‡radu a poriadok odmeňovania pracovn„kov miestneho ‡radu,
j) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov, určovať plat starostu mestskej časti (ďalej
len starostu) a miestneho kontrol•ra,
k) voliť a odvol€vať na n€vrh starostu z€stupcu starostu, uvoľnen‹ch poslancov pre v‹kon
funkcie, prednostu miestneho ‡radu, voliť a odvol€vať miestneho kontrol•ra a členov
miestnej rady do stanoven‘ho počtu 11,
l) zriaďovať, zlučovať, rozdeľovať a rušiť komisie miestneho zastupiteľstva, určovať ich
zloženie a ‡lohy, voliť a odvol€vať ich predsedov a ostatn‹ch členov,
m) zriaďovať svoje ďalšie st€le alebo dočasn‘ v‹konn‘ a kontroln‘ poradn‘ org€ny a určovať
im n€plň činnosti,
n) prerok‡vať n€vrhy ‡zemno-pl€novacej dokument€cie s„deln‘ho ‡tvaru a z•n mestsk‘ho
charakteru, obstar€vať a schvaľovať ‡zemno-pl€novaciu dokument€ciu mestskej časti a
z•n miestneho v‹znamu vymedzen‹ch v ‡zemno-pl€novacej dokument€cii s„deln‘ho
‡tvaru a schvaľovať koncepcie rozvoja života mestskej časti,
o) zriaďovať miestny dobrovoľn‹ verejn‹ požiarny zbor a na n€vrh starostu vymen‡vať a
odvol€vať jeho veliteľa,
r) predkladať mestsk‘mu zastupiteľstvu n€vrh na udelenie čestn‘ho občianstva hlavn‘ho
mesta a Ceny hlavn‘ho mesta SR Bratislavy,
s) určovať ins„gnie starostu,
t) rozhodovať aj o ďalš„ch d†ležit‹ch veciach miestneho v‹znamu, ktor‘ si vyhrad„.
Čl. 3
Poslanci miestneho zastupiteľstva
1. Poslanec je opr€vnen‹ najm•:
a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu a jeho org€nom n€vrhy,
b) interpelovať starostu, členov miestnej rady, miestneho kontrol•ra, prednostu miestneho
‡radu, veliteľa stanice Mestskej pol„cie hlavn‘ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v
Petržalke, riaditeľov miestnych podnikov a organiz€ci„ vo veciach t‹kaj‡cich sa ich
p†sobnosti a požadovať od nich inform€cie a vysvetlenia,
c) požadovať inform€cie a vysvetlenia od fyzick‹ch a pr€vnick‹ch os†b, ktor‘ vykon€vaj‡
na ‡zem„ mestskej časti podnikateľsk‡ činnosť, vo veciach t‹kaj‡cich sa d†sledkov ich
podnikania v mestskej časti,
d) z‡častňovať sa na previerkach, na kontrol€ch, na vybavovan„ sťažnost„ a ozn€men„, ktor‘
uskutočňuj‡ org€ny mestskej časti,
e) požadovať vysvetlenia od št€tnych org€nov vo veciach potrebn‹ch pre riadny v‹kon
poslaneckej funkcie,
f) voliť org€ny mestskej časti a byť do nich volen‹.
2. Poslanec je povinn‹:
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a) z‡častňovať sa zasadnut„ miestneho zastupiteľstva a jeho org€nov, do ktor‹ch bol
zvolen‹,
b) obhajovať z€ujmy mestskej časti a jej obyvateľov,
c) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti miestneho zastupiteľstva,
d) ozn€miť starostovi skutočnosť nezlučiteľn‡ s mand€tom poslanca, ktorou je najm•
funkcia sudcu, prokur€tora, vyšetrovateľa prokurat‡ry, pr„slušn„ka policajn‘ho zboru a
zboru n€pravnej v‹chovy,
e) dodržiavať Štat‡t a rokovac„ poriadok miestneho zastupiteľstva.
3. Poslanec vykon€va svoj mand€t osobne, pri hlasovan„ v miestnom zastupiteľstve a v jeho
org€noch sa riadi svojim svedom„m a presvedčen„m. Pr„slušnosť poslanca k
poslaneck‘mu klubu nesmie byť na prek€žku jeho poslaneckej činnosti.
Čl. 4
Pr…prava zasadnutia miestneho zastupiteľstva
1. Pr„pravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva organizuje miestna rada v s‡činnosti so
starostom, poslancami, komisiami miestneho zastupiteľstva, pr„padne s ďalš„mi org€nmi
zriaden‹mi miestnym zastupiteľstvom.
2. Pr„pravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva zač„na miestna rada podľa pl€nu spravidla
štyri t‹ždne pred stanoven‹m term„nom, pričom urč„:
a) miesto, čas a n€vrh programu zasadnutia,
b) sp†sob pr„pravy materi€lov a zodpovednosť za ich vypracovanie, pr„p. vyžiadanie
stanoviska alebo odbornej expert„zy od pr„slušn‘ho org€nu.
3. Materi€ly určen‘ na zasadnutie miestneho zastupiteľstva obsahuj‡ okrem n€zvu aj n€vrh
na uznesenie, d†vodov‡ spr€vu, meno predkladateľa a spracovateľa, stanovisk€
pr„slušn‹ch komisi„, pr„padne aj odborn‘ posudky a pod. Ak miestne zastupiteľstvo
prerokov€va všeobecne z€v•zn‘ nariadenie mestskej časti, d†vodov€ spr€va mus„
obsahovať potrebn‘ vysvetlenie tohto nariadenia, cieľov, ktor‘ sleduje, sp†sob
vykon€vania a hospod€rsky dopad najm• na rozpočet mestskej časti.
4. Materi€l, ktor‹ nebol spracovan‹ a predložen‹ podľa ods. 3 nem†že byť predmetom
rokovania miestneho zastupiteľstva.
5. Materi€l na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mus„ byť vypracovan‹ prehľadne, vecne
spr€vne, terminologicky presne a jasne. Mus„ byť stručn‹, pritom však ‡pln‹, mus„
obsahovať konkr‘tne n€vrhy a riešenia alebo opatrenia na ich realiz€ciu. Predkladateľ
materi€lu zodpoved€ za to, že obsah materi€lu a navrhovan‘ opatrenia vr€tane uznesenia,
s‡ v s‡lade so slovensk‹m pr€vnym poriadkom.
6. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predkladaj‡: starosta, z€stupca starostu,
poslanci, komisie, miestny kontrol•r a prednosta miestneho ‡radu.
7. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa odovzd€vaj‡ organizačn‘mu
oddeleniu miestneho ‡radu, ktor‘ zabezpeč„ ďalš„ postup podľa tohto rokovacieho
poriadku.
8. Materi€ly na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zasiela miestny ‡rad poštou, najnesk†r
sedem dn„ pred zasadnut„m. Materi€ly, ktor‘ neboli spracovateľom včas doručen‘
organizačn‘mu oddeleniu miestneho ‡radu, doruč„ spracovateľ poslancom osobne.
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9. Pr„pravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva koordinuje a kontroluje prednosta miestneho
‡radu za pomoci pracovnej skupiny určenej technicko-organizačn‹m opatren„m, ktor‘
schvaľuje miestna rada.
10. Komisie miestneho zastupiteľstva ako poradn‘, iniciat„vne a kontroln‘ org€ny sa
podieľaj‡ na pr„prave materi€lov v rozsahu p†sobnosti vymedzenej im miestnym
zastupiteľstvom.
11. Ak je stanovisko dotknutej komisie k dan‘mu probl‘mu v rozpore so stanoviskom rady,
rozhodne o probl‘me hlasovanie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Čl. 5
Zvol„vanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
1. Miestne zastupiteľstvo sa sch€dza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace v
s‡lade s pl€nom pr€ce alebo ako mimoriadne zasadnutie, ak o to požiada jedna tretina
poslancov miestneho zastupiteľstva, ako aj pri sl€vnostn‹ch pr„ležitostiach.
2. Miestne zastupiteľstvo zvol€va starosta. Term„n a n€vrh programu rokovania sa oznamuje
na ‡radnej tabuli miestneho ‡radu tri dni pred zasadnut„m miestneho zastupiteľstva alebo
do 24 hod„n pred jeho konan„m, ak ide o mimoriadne zasadnutie.
Čl. 6
Rokovanie miestneho zastupiteľstva
1. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je z€sadne verejn‘. Vyhl€siť rokovanie miestneho
zastupiteľstva za neverejn‘ možno iba vtedy, ak sa prerok‡vaj‡ veci, ktor‘ maj‡ byť
predmetom utajovania v št€tnom z€ujme.
2. Miestne zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie miestneho zastupiteľstva vedie
starosta. Počas jeho nepr„tomnosti vedie rokovanie miestneho zastupiteľstva jeho
z€stupca, pr„padne in‹ poveren‹ člen miestnej rady.
3. Pracovn‘ predsedn„ctvo zasadnutia miestneho zastupiteľstva tvoria spravidla z€stupca
starostu a uvoľnen‹ poslanec pre v‹kon funkcie, miestny kontrol•r a prednosta miestneho
‡radu.
4. –častn„ci zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa musia zdržať každ‘ho prejavu a
vyjadrenia, pokiaľ im predsedaj‡ci neudel„ slovo. Ak zasadnutie ak‹mkoľvek sp†sobom
nar‡šaj‡ alebo znemožňuj‡, predsedaj‡ci ich po ne‡činnom vyzvan„ k poriadku vyk€že z
rokovacej miestnosti.
5. Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa okrem poslancov miestneho zastupiteľstva
poz‹vaj‡ poslanci vyšš„ch zastupiteľsk‹ch zborov, poslanci mestsk‘ho zastupiteľstva,
ktor„ maj‡ bydlisko v mestskej časti alebo svoj volebn‹ obvod v Petržalke, prednosta
okresn‘ho ‡radu, okresn‹ prokur€tor, z€stupcovia ďalš„ch št€tnych ‡radov, riaditelia
miestnych podnikov a organiz€ci„, z€stupcovia politick‹ch str€n a hnut„, ved‡ci oddelen„ a
refer€tov miestneho ‡radu, ako i pracovn„ci organizačn‘ho oddelenia.
6. Miestny kontrol•r a prednosta miestneho ‡radu sa z‡častňuj‡ zasadnutia miestneho
zastupiteľstva s hlasom poradn‹m.
7. Predsedaj‡ci otvor„ rokovanie miestneho zastupiteľstva v určen‡ hodinu, najnesk†r v čase,
keď je podľa prezencie pr„tomn€ nadpolovičn€ v•čšina, pr„padne trojp•tinov€ v•čšina
všetk‹ch poslancov.
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8. Ne‡časť na rokovan„ miestneho zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred p„somne
starostovi, najnesk†r však v deň zasadnutia, inak sa ne‡časť považuje za neospravedlnen‡.
9. V pr„padoch:
a) ak sa nez„de dostatočn‹ počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok
rokovania,
b) ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičn‡ v•čšinu, pr„padne pod
trojp•tinov‡ v•čšinu (keď k prijatiu uznesenia je potrebn€ 3/5 v•čšina),
c) ak z technick‹ch pr„čin nemožno v rokovan„ pokračovať,
d) ak sa na tom uznesie miestne zastupiteľstvo
ukonč„ starosta zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ak miestne zastupiteľstvo neurč„ inak,
starosta do 14 dn„ po takto ukončenom zasadnut„ miestneho zastupiteľstva zvol€ nov‘
rokovanie miestneho zastupiteľstva, na ktorom bude prerokovan‹ cel‹ alebo zvyšn‹
neprerokovan‹ program.
Ak sa term„n nov‘ho zasadnutia miestneho zastupiteľstva stanov„ ihneď na zasadnut„,
p„somn‘ pozv€nky bud‡ zaslan‘ miestnym ‡radom len nepr„tomn‹m poslancom. –časť
poslancov na t‹chto zasadnutiach bude hodnoten€ ako ‡časť na novom samostatnom
zasadnut„ miestneho zastupiteľstva (pozn.: hodnotenie ‡časti poslanca v zmysle z€k. SNR č.
369/1990 Zb., — 25, ods.2 a v znen„ neskorš„ch predpisov).
10. –častn„ci zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktor„ nie s‡ poslancami, zasadn‡ v
rokovacej miestnosti vo vyhraden‹ch priestoroch.
11. V ‡vode rokovania predsedaj‡ci ozn€mi počet pr„tomn‹ch poslancov, p„somne
ospravedlnen‹ch poslancov, predlož„ na schv€lenie n€vrh programu rokovania, n€vrh na
členov n€vrhovej, pr„padne volebnej komisie alebo in‹ch pracovn‹ch komisi„ a voľbu
overovateľov z€pisnice. Ozn€mi men€ skrut€torov, ktor‹mi s‡ spravidla pracovn„ci
miestneho ‡radu.
12. Predsedaj‡ci vedie rokovanie miestneho zastupiteľstva tak, aby splnilo ‡čel v s‡lade so
schv€len‹m programom.
13. Predkladateľ m†že navrhovan‹ alebo schv€len‹ bod programu, o ktorom sa m€ rokovať
na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva stiahnuť z rokovania do doby, pokiaľ sa o veci
nezačalo rokovať.
14. N€vrh na odročenie rokovania o veci alebo na jeho vr€tenie predkladateľovi s určit‹m
pr„kazom m†že podať každ‹ poslanec. Ak bol n€vrh zamietnut‹, nemožno ho počas
rokovania o tej istej veci a na tom istom zasadnut„ miestneho zastupiteľstva opakovať.
15. Pokiaľ je k prerok‡vanej problematike potrebn‘ predložiť stanovisko, predkladateľ
materi€lu alebo n„m poveren‹ spravodajca vo svojom najviac 5-min‡tovom vyst‡pen„ toto
uvedie, pričom zd†vodn„ n€vrh uznesenia a finančn‘ dopady na rozpočet mestskej časti. O
odborn‘ stanovisko vo veciach patriacich miestnemu ‡radu požiada prednostu miestneho
‡radu. Stanovisko miestnej rady alebo pr„slušnej komisie k prerok‡vanej veci sa prednesie
pred rozhodnut„m veci.
16. Postup v pr„pade rozdielnych n€vrhov a odpor‡čan„, pr„padne v sporn‹ch ot€zkach, ktor‘
sa vyskytn‡ počas rokovania navrhuje miestnemu zastupiteľstvu n€vrhov€ komisia.
N€vrhov€ komisia m†že za t‹m ‡čelom žiadať prerušenie zasadnutia a navrhn‡ť
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dohodovacie konanie predsedov poslaneck‹ch klubov. Ich z€very ozn€mi miestnemu
zastupiteľstvu spolu s n€vrhom na riešenie alebo uznesenie.
17. Do diskusie sa poslanci a ostatn„ ‡častn„ci zasadnutia hl€sia p„somne alebo zdvihnut„m
ruky. Presedaj‡ci udeľuje slovo najprv poslancom a ‡častn„kom s hlasom poradn‹m v
porad„, v akom sa prihl€sili do diskusie a po nich ostatn‹m ‡častn„kom zasadnutia.
Predsedaj‡ci udel„ slovo mimo poradia poslancovi a ‡častn„kovi zasadnutia s hlasom
poradn‹m, ak požiada o prednesenie faktickej pozn€mky, technickej pripomienky alebo
ot€zky, ako aj predsedovi n€vrhovej komisie. Ak požiada o slovo poslanec vyššieho
zastupiteľsk‘ho org€nu, člen vl€dy alebo org€nu št€tnej spr€vy, pr„padne n„m poveren‹
z€stupca, slovo sa mu udel„. Slovo sa m†že udeliť aj obyvateľovi mestskej časti, ak sa na
tom uznesie nadpolovičn€ v•čšina pr„tomn‹ch poslancov.
18. –častn„ci zasadnutia sa m†žu prihl€siť o slovo už pred začat„m alebo počas rokovania, ale
len do doby, k‹m poslanci nerozhodli o skončen„ diskusie. Prihl€sen‹ do diskusie m†že
hovoriť v tej istej veci najviac 2-kr€t. N€vrh na ukončenie diskusie m†že podať každ‹
poslanec, nesmie ho však predniesť v r€mci jedn‘ho vyst‡penia obsahuj‡ceho vecn‹
diskusn‹ pr„spevok. O podanom n€vrhu na ukončenie diskusie sa mus„ ihneď hlasovať.
Pred hlasovan„m o ukončen„ diskusie predsedaj‡ci zist„ počet prihl€sen‹ch poslancov do
diskusie a po prijat„ jej skončenia nepripust„ ďalš„ch do diskusie. Po odhlasovan„
ukončenia diskusie k preberan‘mu bodu, maj‡ pr€vo ešte vyst‡piť t„ poslanci, ktor„ boli
už predt‹m prihl€sen„ do diskusie.
19. Na zasadnut„ miestneho zastupiteľstva m†že vyst‡piť len ten, komu predsedaj‡ci udel„
slovo. Diskutuj‡ci z€sadne vystupuj‡ pred mikrof•nom.
20. Časov‹ rozsah diskusn‘ho vyst‡penia nem€ presiahnuť 3 min‡ty a faktickej pripomienky
1 min‡tu.
21. –častn„ci zasadnutia nesm‡ rušiť predsedaj‡ceho ani in‘ho rečn„ka, ak mu bolo udelen‘
slovo. Toto pr€vo m€ iba predsedaj‡ci, aj to len v pr„pade, že v rozprave sa nehovor„ k
prerok‡vanej problematike s t‹m, že na rečn„kovo požiadanie d€ o tomto hlasovať.
22. Ak bola v rozprave uveden€ podstatn€ nepresnosť alebo nespr€vnosť, m€ poslanec pr€vo
na prednesenie faktickej pozn€mky alebo odpovede na ňu. Predsedaj‡ci mu však udel„
slovo až po vyst‡pen„ rečn„ka. Na ‡rovni faktickej pozn€mky m†žu k prerok‡vanej veci
vyst‡piť miestny kontrol•r, prednosta miestneho ‡radu, pr„slušn‹ ved‡ci oddelen„ M–
podľa obsahu prerok‡van‘ho materi€lu. Faktick€ pozn€mka sa signalizuje zdvihnut„m
oboch r‡k do p„smena T. Za faktick‡ pozn€mku sa považuje aj procedur€lny n€vrh
vzťahuj‡ci sa na sp†sob prerok‡vania niektor‘ho bodu programu.
23. Po uplynut„ časov‘ho limitu uveden‘ho v bode 15 a 20 pracovn„k miestneho ‡radu
zvukov‹m sign€lom upozorn„ na ukončenie vyst‡penia.
24. Ak rečn„k prekroč„ dĺžku vyst‡penia v rozprave alebo dĺžku vyst‡penia na ‡rovni
faktickej pozn€mky, predsedaj‡ci mu odn„me slovo. Rozhodnutie predsedaj‡ceho o odňat„
slova je konečn‘.
25. Ak v rozprave vyst‡pili všetci, ktor„ sa do nej prihl€sili, predsedaj‡ci udel„ slovo
n€vrhovej komisii. Predkladateľ m†že svoj n€vrh vziať sp•ť do doby, k‹m miestne
zastupiteľstvo neprikročilo k hlasovaniu .
26. Ak predlož„ starosta miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktor‘ho v‹kon
pozastavil z d†vodu, že je pre mestsk‡ časť zjavne nev‹hodn‘, m†že ho miestne
zastupiteľstvo zrušiť trojp•tinovou v•čšinou hlasov všetk‹ch poslancov do 14 dn„ po tom,
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ako bolo napadnut‘ uznesenie zverejnen‘ v Bratislavskom vestn„ku a upraven‘ podľa
stanoviska obyvateľov mestskej časti, z„skan‘ho na verejn‹ch zhromaždeniach.

Čl. 7
Pr…prava uznesen… miestneho zastupiteľstva
a nariaden… mestskej časti
1. N€vrhy uznesen„ miestneho zastupiteľstva sa pripravuj‡ s‡časne s materi€lmi
predkladan‹mi miestnemu zastupiteľstvu. Za ich včasn‡ pr„pravu zodpoved€
predkladateľ. Poslancom a určen‹m ‡častn„kom zasadnutia sa rozosielaj‡ spolu s
materi€lmi.
2. Uznesenie miestneho zastupiteľstva sa formuluje stručne, s menovit‹m určen„m nositeľov
‡loh a s term„nom splnenia.
3. Uznesen„m miestneho zastupiteľstva sa povinnosti a ‡lohy spravidla ukladaj‡ miestnej
rade, komisi€m, z€stupcovi starostu, uvoľnen‹m poslancom pre v‹kon funkcie,
poslancom, miestnemu kontrol•rovi, prednostovi miestneho ‡radu, riaditeľom miestnych
podnikov a organiz€ci„.
4. Pri pr„prave nariadenia mestskej časti sa postupuje obdobn‹m sp†sobom ako pri pr„prave
uznesenia s t‹m, že miestne zastupiteľstvo, pr„padne starosta a miestna rada m†že v
jednotliv‹ch pr„padoch určiť in‹ postup.
5. Všeobecne z€v•zn‘ nariadenie mestskej časti sa v miestnom zastupiteľstve schvaľuje až
po prerokovan„ v legislat„vno-pr€vnej komisii mestsk‘ho zastupiteľstva.
Čl. 8
Postup prij…mania uznesenia miestneho zastupiteľstva
a nariadenia mestskej časti
1. N€vrh uznesenia predklad€ miestnemu zastupiteľstvu n€vrhov€ komisia, ktor€ si m†že
vyhradiť nevyhnutn‹ čas na pr„pravu n€vrhu. N€vrhy uznesenia alebo pozmeňuj‡ce
n€vrhy musia byť prednesen‘ ‡stne v diskusii a p„somne odovzdan‘ n€vrhovej komisii.
2. Ak povaha uznesenia alebo in‘ skutočnosti vyžaduj‡, aby miestne zastupiteľstvo osobitne
hlasovalo o jednotliv‹ch bodoch navrhovan‘ho uznesenia, poradie urč„ n€vrhov€ komisia.
Ak boli k n€vrhu uznesenia predložen‘ pozmeňovacie n€vrhy, hlasuje sa najprv o nich v
porad„, v akom boli predložen‘. Schv€len„m jedn‘ho variantu alebo n€vrhu sa ostatn‘
považuj‡ za neprijat‘.
3. Ak je predložen‹ n€vrh uznesenia v dvoch alebo viacer‹ch variantoch, hlasuje miestne
zastupiteľstvo najprv o variante odpor‡čanom n€vrhovou komisiou. Schv€len„m jedn‘ho
variantu sa ostatn‘ varianty považuj‡ za neprijat‘.
4. Ak miestne zastupiteľstvo neprijme uznesenie alebo žiadny z navrhovan‹ch variantov,
n€vrhov€ komisia navrhne ďalš„ postup podobne ako v čl. 6, bod 16.
5. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje hlasovan„m. Predsedaj‡ci m€ pr€vo pred hlasovan„m
zistiť počet pr„tomn‹ch poslancov.
6. Hlasuje sa spravidla zdvihnut„m ruky alebo hlasovac„mi l„stkami (v pr„pade tajn‘ho
hlasovania). Uznesenie je prijat‘, ak za neho hlasuje nadpolovičn€ v•čšina pr„tomn‹ch
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poslancov. Na prijatie všeobecne z€v•zn‘ho nariadenia je potrebn‹ s‡hlas trojp•tinovej
v•čšiny pr„tomn‹ch poslancov.
7. Miestne zastupiteľstvo v person€lnych veciach rozhoduje tajn‹m hlasovan„m, ak
nerozhodne inak. Tajn‹m hlasovan„m vždy vol„ z radov svojich poslancov a odvol€va
d) z€stupcu starostu,
e) poslanca na funkciu. ktor€ sa vykon€va uvoľnen„m poslanca z pracovn‘ho alebo
obdobn‘ho pomeru nevypl‹vaj‡ceho zo z€kona,
f) členov miestnej rady,
g) predsedov komisi„.
8. Pri každom verejnom hlasovan„ m€ poslanec pr€vo žiadať, aby z€znam o rokovan„
miestneho zastupiteľstva obsahoval menovit‹ zoznam poslancov hlasuj‡cich za n€vrh,
proti n€vrhu a t‹ch, ktor„ sa zdržali hlasovania. T‡to požiadavku však mus„ uplatniť pred
hlasovan„m.
9. V majetkov‹ch veciach poslanci hlasuj‡ menovite.
10. S‡hlas trojp•tinovej v•čšiny všetk‹ch poslancov treba:
a) na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktor‘ho v‹kon starosta pozastavil podľa
čl. 6 bod 26,
b) na prijatie rozhodnutia o voľbe nov‘ho starostu na zvyšok volebn‘ho obdobia v zmysle
Štat‡tu čl. 28, bod 8.
11. Uznesenie miestneho zastupiteľstva a nariadenie mestskej časti podpisuje starosta.
12. Uznesenie miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje do 5 pracovn‹ch dn„ a doručuje sa
poslancom miestneho zastupiteľstva, prim€torovi, miestnemu kontrol•rovi, prednostovi
okresn‘ho ‡radu, okresn‘mu prokur€torovi, ved‡cim oddelen„ a refer€tov miestneho
‡radu.
Čl. 9
Priebeh a organiz„cia tajnˆho hlasovania
1. Tajn‘ hlasovanie sa vykon€va hlasovac„m l„stkom, na ktorom sa v abecednom porad„
uvedie priezvisko a meno kandid€ta, o ktorom sa m€ hlasovať alebo n€vrhu in‘ho
charakteru, ktor‘ sa označ„ poradov‹m č„slom. Voľby riadi volebn€ komisia.
2. Kandid€t je zvolen‹, ak z„skal nadpolovičn‹ počet hlasov pr„tomn‹ch poslancov. Ak ani
jeden z viacer‹ch kandid€tov nez„skal potrebn‹ počet hlasov na zvolenie, v ďalšom kole
sa vol„ z t‹ch dvoch kandid€tov, ktor„ z„skali najviac hlasov (ak boli v predch€dzaj‡com
kole len dvaja kandid€ti, hlasuje sa o ‡spešnejšom z nich). Ak ani v tomto pr„pade nie je
kandid€t zvolen‹, voľby sa zopakuj‡ s nov‹mi kandid€tmi.
3. O v‹sledku tajn‘ho hlasovania vyhotov„ volebn€ komisia kr€tky z€znam, ktor‹ podp„šu
všetci jej členovia. V‹sledok hlasovania oznamuje predseda volebnej komisie.
Čl. 10
Interpel„cie poslancov
1. Poslanci maj‡ pr€vo interpelovať osoby uveden‘ v čl. 3, bod 1b.
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2. Na interpel€ciu odpoved€ interpelovan‹ ihneď. Ak však obsah vznesenej interpel€cie
vyžaduje, aby sa z€ležitosť prešetrila alebo ak je nevyhnutn‘ vykonať in‘ opatrenia, mus„
interpelovan‹ poslancovi odpovedať p„somne, najnesk†r do 30 dn„ odo dňa vznesenia
interpel€cie. Ostatn‹ch poslancov treba o odpovedi informovať na najbližšom zasadnut„
miestneho zastupiteľstva v r€mci bodu diskusia.
3. Ak interpelovan‹ na interpel€ciu p„somne odpovie, k•piu odpovede zašle s‡časne
organizačn‘mu oddeleniu miestneho ‡radu, ktor‘ vedie evidenciu interpel€ci„ a ich
odpoved„ a sleduje dodržiavanie term„nov zo strany interpelovan‹ch.
Čl. 11
Z„pisnica z rokovania miestneho zastupiteľstva
1. Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukov‹ z€znam a z€pisnica, ktor€
obsahuje ‡daje o tom, kto viedol rokovanie, jeho obsah počet pr„tomn‹ch poslancov a
všetky ostatn‘ d†ležit‘ inform€cie.
2. Z€pisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta, prednosta miestneho
‡radu a dvaja overovatelia z radov poslancov.
3. Všetky materi€ly z rokovania miestneho zastupiteľstva sa archivuj‡ najmenej do konca
volebn‘ho obdobia miestneho zastupiteľstva, z toho p„somn‘ z€znamy a z€pisnice do 10
rokov. Poslanci a osoby určen‘ starostom maj‡ k t‹mto materi€lom pr„stup na
organizačnom oddelen„. Po uplynut„ 10 rokov sa p„somn‘ z€znamy a z€pisnice z rokovan„
miestneho zastupiteľstva odovzdaj‡ na trval‘ uschovanie mestsk‘mu arch„vu.
Čl. 12
Z„verečnˆ ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje miestne zastupiteľstvo.
2. Zrušuje sa rokovac„ poriadok Miestneho zastupiteľstva Petržalka zo dňa 15. febru€ra
1991.
3. Tento rokovac„ poriadok nadob‡da ‡činnosť dňom 15.5.1992.
Doplnok č. 9 nadobudol ‡činnosť 29.5.1995.
Doplnok č. 10 nadobudol ‡činnosť 27.4.1999.
Doplnok č. 11 nadobudol ‡činnosť 1.10.2004.

Ing. Vladim„r Bajan, v. r.
starosta
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