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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s ch v a ľ u j e 
 
dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
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Dôvodová správa 

V súvislosti s nejasným a nejednoznačným výkladom Rokovacieho poriadku  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, vyplývajúceho najmä z rozporu niektorých 
ustanovení Rokovacieho poriadku s dlhoročnou a zaužívanou praxou, predkladáme návrh na 
odstránenie alebo zmenu vadných ustanovení rokovacieho poriadku predloženým dodatkom. 

K § 1 

K bodu 1: Navrhované doplnenie v bode 1 je legislatívno-technického charakteru. 
Upravuje nepresnosť v označení mestskej časti. 

K bodu 2: Navrhuje sa vypustenie odseku 5 v článku 3, ktorého znenie je doslovné so 
znením ustanovenia odseku 10 v čl. 5, kde chronologicky patrí. Navrhovaná zmena je 
legislatívno-technického charakteru. 

K bodu 3: Vypustenie druhej a tretej vety z odseku 10 článku 5 sa navrhuje v záujme 
zosúladenia rokovacieho poriadku s ustanovením § 17 ods. 4 zák. SNR 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov. 

K bodu 4: Úprava odseku 11 článku 5 sa navrhuje na precizovanie ustanovenia. 
V praxi sa v poslednej dobe objavili problémy s interpretovaním obsahu oprávnenia 
predsedajúceho „viesť“ rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa v doterajšej praxi 
interpretovalo ako oprávnenie predsedajúceho ukončiť možnosť prihlásiť sa do diskusie. 
Úprava ukončenia diskusie na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva týmto zostáva 
nedotknutá. 

Inštitút ukončenia možnosti prihlásiť sa do diskusie slúži na racionálne a súčasne 
operatívne vedenie rokovania miestneho zastupiteľstva. Doterajšia prax potvrdila vhodnosť 
uplatňovania tohto spôsobu vedenia zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Súčasne zostáva 
zachovaná úprava, podľa ktorej možno diskusiu ukončiť aj na základe rozhodnutia miestneho 
zastupiteľstva. 

K § 2 

Účinnosť dodatku č. 2 sa navrhuje od 1. decembra 2012. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
6.11.2012, ktorá odporučila zmeniť účinnosť  z pôvodne navrhovanej účinnosti dňom 
schválenia na účinnosť od 1. decembra 2012 a uvedený materiál odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť. 
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Návrh 

Dodatok č. 2 
Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka z 25. januára 
2011 v znení dodatku č. 1 z 26. júna 2012 sa mení a dopĺňa takto: 

§ 1 

1. V názve a v celom texte sa slová "Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Petržalka" vo 
všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovami "Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Petržalka" v príslušnom gramatickom tvare. 

2. V článku 3 sa vypúšťa odsek 5. 
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

3. V článku 5 odsek 10 sa vypúšťajú druhá a tretia veta. 

4. V článku 5 odsek 11 znie: 
"/11/ Ak sa do diskusie už žiadny poslanec nehlási, predsedajúci si to overí otázkou „Hlási sa 
ešte niekto do diskusie?“ a následne, ak sa nik z poslancov do diskusie neprihlási, ukončí 
možnosť prihlásiť sa do diskusie slovami „Končím možnosť prihlásiť sa do diskusie.“. Ak 
predsedajúci neukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie, poslanci môžu na návrh poslanca 
rozhodnúť o ukončení diskusie. O takom návrhu poslanci hlasujú bez diskusie ihneď po 
podaní návrhu. Po rozhodnutí o ukončení diskusie predsedajúci udelí slovo všetkým, ktorí do 
rozhodnutia o ukončení diskusie sa do diskusie prihlásili. Vystúpenie v diskusii je časovo 
limitované na 5 minút, v prípade predkladateľa materiálu do 10 minút. Miestne zastupiteľstvo 
v prípade potreby môže dĺžku vystúpenia predĺžiť. Obyvateľ sa môže prihlásiť do diskusie len 
k prerokúvanému bodu. K ľubovoľnej problematike sa môže obyvateľ prihlásiť v bode 
"Rôzne". Počas rokovania sa z dôvodu nahrávania používa vždy mikrofón. 
V bode „Rôzne“ je možné podať návrh uznesenia, ktorý nebude mať dopad na rozpočet 
mestskej časti." 

§ 2 

Tento doplnok rokovacieho poriadku nadobúda účinnosť dňom 1.12.2012. 

 
 
 
 
 Vladimír Bajan 
 starosta 


