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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
berie na vedomie
súhrnné upozornenie prokurátora o postupe miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka pri prijímaní uznesení
č. 342/2009 z 20.03.2009
č. 425/2009 zo 17.- 18.09.2009,
č. 450/2009 zo 06.- 07.10.2009,
č. 529/2009 zo 16.03.2010, č.5 95/2010, č. 596/2010, č. 597/2010, č. 598/2010, č. 599/2010,
č. 600/2010, č. 601/2010, všetky zo 06.09.2010.

Dôvodová správa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v r. 2009 a 2010 v deviatich
prípadoch použilo pri hlasovaní v miestnom zastupiteľstve hlasovanie formou „per rollam“
(hlasovanie obežníkom). K tejto forme hlasovania pristúpil starosta mestskej časti
predovšetkým z ekonomických, ako aj z časových dôvodov, aby nemuselo byť zvolávané
kvôli jednému prípadu zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Poslanci miestneho zastupiteľstva
nikdy nemali výhrady voči takémuto spôsobu hlasovania.
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2010 poslankyňa pani
Čapčeková vzniesla námietku, či takáto forma hlasovania v miestnom zastupiteľstve je
v súlade s §12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Z uvedeného dôvodu sa starosta mestskej časti obrátil s podnetom na preskúmanie
zákonnosti postupu miestneho zastupiteľstva pri prijímaní uznesení touto formou na Okresnú
prokuratúru Bratislava V.
Napriek tomu, že mestská časť ešte neobdržala stanovisko okresnej prokuratúry,
starosta na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 9.11.2010 zaradil bod „Návrh na
schválenie uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo per rollam za obdobie 2009 –
2010.“ K uvedenému materiálu miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 667 v znení:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
uznesenia, ktoré Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v období rokov
2006 – 2010 schválilo per rollam:
a)
č. 425/2009 zo 17. – 18. 9.2009
č. 450/2009 zo 6. - 7.10.2009
Hlasovanie: prítomných 37 , za 34, proti 1, zdržali sa 2 .
č. 595/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 596/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 597/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 598/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 599/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 600/2010 z 2. – 6.9.2010
č. 601/2010 z 2. – 6.9.2010
Menovité hlasovanie: prítomných 35, za 32, proti 1, zdržali sa 2.“
b)

Okresná prokuratúra Bratislava V v súhrnnom upozornení z 23.11.2010 konštatuje, že
podľa §12 ods. 7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
miestne zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia miestneho
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Podľa §12 ods. 9 prvá veta zákona o obecnom zriadení rokovania miestneho
zastupiteľstva sú zásadne verejné. Podľa §12 ods. 12 zákona o obecnom zriadení podrobné
pravidlá o rokovaní miestneho zastupiteľstva upraví rokovací poriadok miestneho
zastupiteľstva. Rozsah a spôsob prijímania uznesení je ohraničený uvedenými ustanoveniami
všeobecne záväzných predpisov.
Hlasovanie „per rollam“, ako teda vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, je
v rozpore s citovanou právnou úpravou. V budúcnosti je potrebné sa takémuto hlasovaniu
v miestnom zastupiteľstve vyhnúť, nakoľko aj keď spôsob hlasovania „per rollam“ už

vymedzujú niektoré právne predpisy, nemožno sa domnievať, že je vhodný aj pre postup
orgánov obce, pokiaľ to zákonodarca predpísaným spôsobom neustanoví. Výkon pôsobnosti
zastupiteľstiev ako orgánov územnej samosprávy podlieha striktnej právnej úprave, ktorá má
zabezpečovať aj verejnú kontrolu ich činnosti.

