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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka
a )

s c h v a ľ u j e

zmenu Organizačného poriadku samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka – nový
bod 9. v článku VII.,
b )

v o l í

poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka Olivera Kríža do
funkcie tajomníka Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 1.
júna 2011,
b )

u r č u j e

tajomníkovi Miestnej rady plat vo výške 50% platu zástupcu starostu Mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
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Dôvodová správa
Prax ukazuje, že činnosť odborných komisií, Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva je
potrebné koordinovať tak, aby nedochádzalo ku kolízii termínov a k nedostatkom pri
predkladaní materiálov na rokovania týchto orgánov mestskej časti. Zároveň je potrebné
venovať sa takým návrhom poslancov, ako je napríklad návrh inštitucionalizovať
poslanecké prieskumy, ktoré by pomohli poslancom zozbierať si informácie a podklady
pre svoje rozhodovanie a pre svoju prácu. Poslanci miestneho zastupiteľstva by taktiež
mali pracovať so svojimi voličmi – obyvateľmi tých volebných obvodov, v ktorých boli
zvolení a vybavovať ich požiadavky, námety či sťažnosti priamo s príslušnými
pracovníkmi miestneho úradu. Aj tieto aktivity je potrebné koordinovať v záujme
jednotného a efektívneho procesu.
Osobitným balíkom problémov sú vzájomné vzťahy mesta a mestských častí, ktoré je
potrebné riešiť v rámci komunikácie volených orgánov samosprávy. Ide najmä
o politickú rovinu týchto problémov, ktorú nie vždy môže efektívne zabezpečiť úrad
a jeho pracovníci. Je potrebné viesť intenzívny dialóg tak v oblasti správy a zverovania
majetku, ako aj v oblasti územného plánovania a výstavby, spoločných projektov,
parkovania a pod.
Kompetencie samospráve neustále pribúdajú a niektoré z nich tvoria prierezový balík
problémov, týkajúcich sa viacerých „rezortov“ a tým je potrebné sa dostatočne
zodpovedne venovať.
Z tohto dôvodu navrhujeme vytvorenie funkcie tajomníka miestnej rady, ktorý by podľa
poverenia miestnej rady a starostu plnil práve tieto úlohy.
Návrh na voľbu tajomníka miestnej rady je zároveň predložený v súlade s čl. 4 ods. 1
rokovacieho poriadku MČ Petržalka1.
Konkrétne úlohy pre tajomníka miestnej rady presnejšie určí miestna rada na svojom
najbližšom zasadnutí v súlade s čl. XVII ods. 1 písm. f) organizačného poriadku Mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
Do funkcie tajomníka rady navrhujeme poslanca MZ Olivera Kríža, ktorý je zároveň aj
poslancom Hlavného mesta SR Bratislavy. Oliver Kríž nie je členom žiadnej politickej
strany.

1
Prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva organizuje miestna rada v súčinnosti so starostom,
poslancami, komisiami miestneho zastupiteľstva, prípadne s ďalšími orgánmi zriadenými miestnym
zastupiteľstvom.
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Návrh na zmenu
Organizačného poriadku samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Čl. VII
Nový bod 9
1) Miestne zastupiteľstvo volí z radov poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka
miestnej rady. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
a) koordinácia činnosti komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva so
zástupcami starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom a riaditeľmi organizácií
zriadených miestnym zastupiteľstvom,
b) koordinuje komunikáciu medzi orgánmi mestskej časti a hlavného mesta najmä
v prípade materiálov predkladaných do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
a mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
c) zabezpečuje efektívnu komunikáciu medzi mestskou časťou a mestom,
c) zabezpečuje gesciu poslancov v okrskoch,
d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta v súlade s §
10, Ods. 2 a § 11 ods. 4, n) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.2
2) Tajomník miestnej rady sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Miestnej rady
mestskej časti s hlasom poradným.
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§ 10, Základné ustanovenie
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a
poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje
orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 11, Obecné zastupiteľstvo
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
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