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Návrh uznesenia 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 
 

A. schvaľuje 
 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava - 
Karlova Ves s účinnosťou 2. mája 2016.  
 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti vydať úplné znenie Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  
mestskej  časti Bratislava - Karlova Ves v znení uznesenia 587/2014 zo dňa 28.10.2014  a ako 
vyplýva zo zmien a doplnení schválených v dodatku č. 1 z 26.4.2016. 

_ _ _ _ _ 
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Dôvodová správa 
k návrhu Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. 
 
Všeobecná časť: 
      Súčasne platný Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves (ďalej len „rokovací poriadok“) bol schválený uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 285/2012 dňa 11.12.2012 a doplnený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 587/2014  dňa 
28.10.2014. 
      Návrh dodatku  rokovacieho poriadku sa predkladá na základe potreby doplniť a upraviť 
niektoré časti, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. 
      Vzhľadom k počtu navrhovaných zmien sa v uznesení navrhuje vydať úplné znenie 
rokovacieho poriadku ako vyplýva zo zmien schválených uznesením č. 587/2014 a týmto 
dodatkom. 
      
 
Osobitná časť: 
 
K bodu 1: 
Doplnenie textu jednoznačnejšie určuje, kedy je potrebné osobitne hlasovať o zaradení do 
programu rokovania, pokiaľ materiál neodporučila miestna rada. 
 
K bodu 2: 
Uvedený návrh na doplnenie predložili poslanci Dulla a Bendík, ktorí ho zdôvodnili 
nasledovne: 
V uplynulých rokoch sa opakovane vyskytli prípady, kedy neúspešní žiadatelia opakovanými 
podaniami zneužívali nejednoznačnosť až benevolenciu Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a opakovane podávali svoje žiadosti 
bez toho, aby od neschválenia došlo k nejakej zmene faktického či právneho stavu.  
 
Priamym dôsledkom bolo opakované prerokovanie príslušnými komisiami, Miestnou radou a 
miestnym zastupiteľstvom, aby sa vyhovelo rokovaciemu poriadku, hoci nebol objektívny a 
racionálny dôvod na zmenu názorov, postojov a rozhodnutia.  
 
V záujme racionality a systematiky v príprave zasadnutí miestneho zastupiteľstva, predkladá 
sa návrh na doplnenie rokovacieho poriadku. Podľa čl. 14 ods. 2 rokovacieho poriadku 
schválenie doplnenia patrí do výlučnej pôsobnosti miestneho zastupiteľstvu. Po schválení sa 
predpokladá aplikácia do prípravy zasadnutí komisií. 
 
Návrh doplnenia zohľadňuje špecifiká vzťahu mestskej časti ako subjektu práva k hlavnému 
mestu SR a tiež k orgánom prokuratúry, ktoré sú upravené zákonmi alebo inými všeobecnými 
predpismi, z ktorých vyplýva plnenie povinnosti alebo uplatnenie oprávnení v rozsahu od 30 
do 90 dní. 
 
K bodu 3: 
Formálna úprava. Predchádzajúce obvodné úrady sú teraz okresné úrady. 
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K bodu 4: 
Formálna úprava. Uvedené spôsoby sa v súčasnosti na účel ospravedlnenia neúčasti 
nepoužívajú. 
 
K bodu 5 a 6: 
Upravuje sa podrobnejšie možnosť vystúpenia občana k prerokovávanému bodu alebo k bodu 
„Rôzne“.  
 
K bodu 7: 
Skúsenosti z praxe ukazujú, že prerokovávanie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) vo 
všetkých komisiách nemá praktický význam a zbytočne zaťažuje administratívu. VZN býva 
štandardne prerokovávané najmenej v 3 komisiách (v komisii regionálnej politiky, 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v komisii finančnej a podnikateľskej a ďalšej vecne 
príslušnej komisii). Väčšina poslancov je najmenej v dvoch komisiách, takže väčšina 
poslancov ho v príslušnej komisii aj prerokuje. 
 
K bodu 8: 
Formálne doplnenie textu aj vzhľadom k piatej vete v tom istom odseku. 
 
K bodu 9: 
Úprava textu v tomto bode vyplýva z faktu, že stenografické záznamy, z ktorých sa následne 
mala vyhotoviť zápisnica, sa už nerobia. 
 
K bodu 10: 
Súčasťou operatívnej porady je aj prednosta miestneho úradu, ktorého funkcia sa do textu 
dopĺňa.   
 
K bodu 11: 
Predkladať uznesenie na osobitnom liste má význam, pokiaľ sú formulované uznesenia 
väčšieho rozsahu. Ak je uznesenie jednoduché (napr. nie viac ako tri riadky) možno využiť 
zvyšný priestor na ďalší text. 

 
K bodu 12: 
Návrh vychádza z aplikačnej praxe, kde predkladateľ okrem elektronickej verzie predkladá 
(na archívne účely) materiál aj v listinnej (papierovej podobe). 
 
K bodu 13: 
navrhované zmeny v prílohe k rokovaciemu poriadku v čl. 5 vychádzajú zo súčasnej, už 
bežne používanej praxe, t. j. že sa minimalizuje vyhotovenie materiálov v papierovej forme. 
 
Bratislava, apríl 2016 
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Stanoviská komisií k materiálu Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016: 
 
Finančná komisia odporúča schváliť návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Prít. : 9                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1 
 
 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 04.04.2016: 
 
Komisia RPHSR  odporúča materiál predložiť na rokovanie MiR a MiZ. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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Návrh 

 
Dodatok č. ... 

k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa § 12, ods. 12 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa čl. 18 ods. 6 
štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválilo dňa …………… 2016 
uznesením č. ……./2016 tento dodatok k Rokovaciemu poriadok Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „rokovací poriadok“):  
 
 

Čl. 1 
 

Rokovací poriadok sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 4 ods. 5 sa za slovo „neodporučila“ dopĺňajú slová „svojim uznesením“. 
2. V čl. 4  sa dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie: 

    „(8) Materiál, ku ktorému miestne zastupiteľstvo neschválilo uznesenie, možno v tej istej 
veci, posudzované podľa obsahu, opakovane predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa neschválenia uznesenia k 
prerokovanému materiálu. To sa nevzťahuje na návrhy a žiadosti uplatnené hlavným 
mestom SR Bratislavou, pre podnety prokuratúry a pre materiály komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“. 

3. V čl. 6 ods. 5 v druhej vet sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“. 
4. V čl. 6 ods. 7 sa vypúšťajú z textu slová „faxom“ a „telegraficky“. 

5. V čl. 6 ods. 14  sa za druhú vetu dopĺňa veta v nasledovnom znení: „Občan, pokiaľ mu 
bolo udelené slovo, môže k prerokúvanému bodu vystúpiť najviac dvakrát. Prvýkrát v 
rozsahu najviac 5 minút, druhýkrát v rozsahu najviac 3 minúty.“. 

6. V čl. 6 ods. 14 sa za vetou „Občania vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili do tohto bodu 
v rozsahu maximálne 5 minút.“ vkladá nová veta v znení:  „V tej istej veci môže občan 
vystúpiť najviac dvakrát, druhýkrát v rozsahu najviac 3 minúty.“. 

7. V čl. 6 ods. 7 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „príslušných“. 
8. V čl. 8 ods. 2 v druhej vete sa za slovo „pozmeňovacie“ dopĺňajú slová „alebo 

doplňovacie“. 
9. V čl. 13 ods. 1 znie: „Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový 

záznam podľa  ktorého sa vypracuje zápisnica.“. 
10.   V Prílohe v čl. 2 ods. 1 sa za slovami „zástupcom starostu“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a 

za slovami „tajomníkom rady“ sa dopĺňajú slová „ a prednostom“. 
11. V Prílohe v čl. 2 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta. 

12. V Prílohe v čl. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza spojkou „a“ a za slovom „písomne“ sa 
dopĺňajú slová „v jednom exemplári“. 
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13. V Prílohe čl. 5 znie: 
 
 

„Čl. 5 
Rozoslanie uznesení a zápisnice z rokovania miestneho zastupiteľstva 

 
(1) Organizačný referát miestneho úradu rozošle najneskôr do 10 pracovných dní uznesenia 
prijaté na zasadnutí miestneho zastupiteľstva podľa rozdeľovníka uznesení miestneho 
zastupiteľstva. 
 
(2) Organizačný referát zabezpečí do 15 dní po zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
vyhotovenie zápisnice. 
 
Rozdeľovník materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva (elektronicky, pokiaľ 
nie je uvedené inak): 
poslanci 25 
starosta 1 
tajomník rady 1 
prednosta miestneho úradu 1 
miestny kontrolór 1 
okresný prokurátor 1 
archív                             1 - písomne 
Spolu 31 
 
Rozdeľovník uznesení miestneho zastupiteľstva (elektronicky, pokiaľ nie je uvedené 
inak): 
poslanci 25 
starosta 1 
sekretariát rady 1 
prednosta miestneho úradu 1 
miestny kontrolór 1 
archív                    1 - písomne 
Spolu 30 
 
Rozdeľovník zápisnice z rokovania miestneho zastupiteľstva: 
Organizačný referát (archív)                   1 - písomne 
Spolu                                                       1“ 

 
 

Čl. 2 
Tento dodatok k rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť 2. mája 2016. 

 
                                                                  

                                            
                                                                                                                  Dana Čahojová 
                                                                                                                        starostka 
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Zmeny vyznačené v texte konkrétneho článku: 
texty určené na doplnenie,  texty určené na vypustenie 
 

Čl. 4 
 

(5) Materiál, ktorý neodporučila svojim uznesením na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
miestna rada, môže byť predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva len vtedy, ak o jeho 
zaradení na rokovanie rozhodne miestne zastupiteľstvo v rámci schvaľovania programu 
zasadnutia osobitným hlasovaním. 
 
 

Čl. 6. 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 

 
(5) Na zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa pozývajú okrem poslancov miestny kontrolór, 
prednosta úradu a vedúci oddelení miestneho úradu a samostatných referátov miestneho 
úradu, zástupca mestskej polície sídliaci v Karlovej Vsi, riaditelia rozpočtových 
a príspevkových organizácií mestskej časti a štatutárni zástupcovia obchodných spoločností, 
v ktorých má mestská časť majetkovú účasť. Na zasadnutie môžu byť tiež pozvaní 
aj prednosta obvodného okresného úradu, okresný prokurátor Bratislava IV, poslanci 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zvolení za mestskú 
časť, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci zastupiteľstva vyššieho 
územného celku Bratislava, zvolení vo volebnom obvode Bratislava IV, ako aj zástupcovia 
masovokomunikačných prostriedkov. Okruh ďalších pozvaných na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva určí starosta. 
 
 
(7) Neúčasť na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred písomne (listom, 
faxom, elektronickou poštou, telegraficky) starostovi, najneskôr do začiatku zasadania. 
Pri neočakávaných prekážkach možno neúčasť ospravedlniť aj telefonicky, faxom, 
elektronickou poštou alebo iným spôsobom starostovi, prípadne organizačnému referátu, a to 
najneskôr nasledujúci deň po zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Pod iným spôsobom 
ospravedlnenia sa rozumie napr. ústne osobné alebo prostredníctvom inej osoby, formou SMS 
správy. Telefonické ospravedlnenie alebo ospravedlnenie iným spôsobom je potrebné do 
troch dní doložiť aj písomne na podateľni miestneho úradu. Inak sa neúčasť považuje za 
neospravedlnenú. 
 
 
(14) Občan má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a vyjadrovať 
na nich svoj názor, ak o to písomne požiada. Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu 
programu, predsedajúci mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov. Občan, pokiaľ mu bolo udelené slovo, môže k prerokúvanému bodu 
vystúpiť najviac dvakrát. Prvýkrát v rozsahu najviac 5 minút, druhýkrát v rozsahu najviac 3 
minúty. V prípade, že chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom schváleného 
bodu zasadnutia, predsedajúci mu udelí slovo v bode “Rôzne”. Pre vystúpenie občanov v 
bode „Rôzne“ je určený čas od 16:00 v trvaní maximálne 30 minút. Predsedajúci preruší 
rokovanie miestneho zastupiteľstva v stanovenom čase o 16:00 a umožní vystúpenie občanov 
– bod „Rôzne“. Na vystúpenie občanov v tomto bode sa nevyžaduje súhlas miestneho 
zastupiteľstva. Občania vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili do tohto bodu v rozsahu 
maximálne 5 minút. V tej istej veci môže občan vystúpiť najviac dvakrát, druhýkrát v rozsahu 
najviac 3 minúty.  V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento limit predĺžiť.  
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Čl. 7 
Príprava návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva 

 
 
(5) Nariadenie ako aj ich zmeny a doplnenia miestne zastupiteľstvo schvaľuje až po ich 
prerokovaní vo všetkých  príslušných komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
 

Čl. 8 
Postup prijímania uznesenia miestneho zastupiteľstva a nariadenia 

 
 
(2) Ak povaha rozoslaného návrhu uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby miestne 
zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie 
určí návrhová komisia. Ak sa k návrhu uznesenia predložili pozmeňovacie alebo doplňovacie 
návrhy, hlasuje sa najskôr o nich v poradí, v akom sa predložili. Ak prijatý pozmeňovací 
návrh vylučuje ďalšie návrhy, o týchto sa už nehlasuje. Rovnako sa nehlasuje o celom návrhu 
uznesenia, ale iba o jeho častiach, o ktorých sa ešte nehlasovalo. Ak sa predkladateľ stotožní s 
pozmeňovacím alebo doplňovacím návrhom uznesenia, nie je potrebné o ňom osobitne 
hlasovať. Ak poslanec požiada, aby sa o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia hlasovalo 
samostatne, návrhu sa vyhovie. 
 
 
 

Čl. 13 
Zápisnica z rokovania miestneho zastupiteľstva 

 
(1) Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a stenografický 
záznam, podľa ktorých ktorého sa vypracuje zápisnica.  
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková, v. r. 
starostka 
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Príloha 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
 
Postup pre prípravu, predkladanie, odovzdávanie a rozosielania materiálov 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
 

 
Čl. 2 

Príprava materiálov 
 
(1) Starosta pred schválením návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva prerokuje 
plánované i prihlásené neplánované materiály na svojej operatívnej porade so zástupcom 
starostu, a tajomníkom rady a prednostom. Postup prípravy materiálov do operatívnej porady 
starostu určí starosta. 
 
 
(9) Návrh uznesenia sa uvádza na samostatnom liste. Podľa povahy predkladaného materiálu 
návrh uznesenia spravidla obsahuje nasledovné časti: 
a) konštatačnú časť, ktorá sa zaraďuje len pri zásadných materiáloch osobitného významu; 
uvádza orgán, dátum a výsledok ostatného prerokovania uvedenej problematiky a stručnú 
sumarizáciu plnenia prijatých opatrení alebo úloh, prípadne dôsledky ich neplnenia; ďalej 
uvádza najpodstatnejšie skutočnosti, na základe ktorých sa koncipovalo navrhované 
uznesenie, 
b) schvaľovaciu časť, ktorá potvrdzuje skutočnosti rozvedené v predkladanom materiáli, 
c) ukladaciu časť, ktorá uvádza nositeľa, úlohy (Čl. 7 ods. 3 rokovacieho poriadku), ďalej 
konkrétnu formuláciu úlohy spolu s termínom jej plnenia, prípadne termínom a spôsobom 
priebežnej kontroly; ukladacia časť nemá obsahovať úlohy vyplývajúce nositeľovi z jeho 
náplne práce, najmä nie tie, ktoré je povinný plniť aj bez uznesenia, 
d) odporúčaciu časť, ktorá sa používa pre tých nositeľov úloh, ktorým nie je možné 
uznesením úlohy ukladať; v takomto prípade je treba navrhnúť termín kontroly. 
 
 

Čl. 3 
Odovzdávanie materiálov na rozoslanie 

 
Materiál ktoré sa majú prejednávať na MiZ sú predkladatelia povinní doručiť elektronicky 
alebo  a písomne v jednom exemplári 8 dní pred termínom konania MiZ na organizačný 
referát, ktorý zabezpečí jeho rozmnoženie a rozoslanie. 
 

 
Čl. 5 

Rozoslanie uznesení a zápisnice z rokovania miestneho zastupiteľstva 
 
(1) Organizačný referát miestneho úradu vyhotoví  rozošle najneskôr do 10 pracovných dní 
uznesenia prijaté na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a rozošle ich podľa rozdeľovníka 
uznesení miestneho zastupiteľstva. 
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(2) Organizačný referát zabezpečí do 15 dní po zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
vyhotovenie zápisnice a doručí ju podľa rozdeľovníka zápisnice z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Rozdeľovník materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva (elektronicky, pokiaľ 
nie je uvedené inak): 
poslanci 25 
starosta 1 
sekretariát rady 1 
prednosta miestneho úradu 1 
miestny kontrolór 1 
archív                             2 1 - písomne 
rezerva 3 
stenograf 1 
masmédia                                                4 
okresný prokurátor 1 
Spolu 40 31 
 
Rozdeľovník uznesení miestneho zastupiteľstva (elektronicky, pokiaľ nie je uvedené 
inak): 
poslanci 25 
starosta 1 
sekretariát rady 1 
prednosta miestneho úradu 1 
miestny kontrolór 1 
archív                    2 1 - písomne 
rezerva 4 
Spolu 36 30 
 
Rozdeľovník zápisnice z rokovania miestneho zastupiteľstva: 
Organizačný referát (archív)                   2 1 
Spolu                                                       2 1 
 


