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Prerokované: 
 
- v miestnej rade 14.06.2016 miestna rada prerokovala návrh ........ 
 a odporučila predložiť do MiZ 
  
 
- v komisii    RPHSR  06.06.2016   
- v komisii    ŽPVP     06.06.2016   
- v komisii    D 06.06.2016 
- v komisii    ŠMŠ 07.06.2016 
- v komisii    BSZ 07.06.2016 
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Návrh uznesenia 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 
 

 schvaľuje 
 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava - 
Karlova Ves s účinnosťou 11. júla 2016.  
 

_ _ _ _ _ 

Dôvodová správa 
k návrhu Dodatku č. 2 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 a dodatkom č. 1 schváleného uznesením č. 182/2016 dňa 26.4.2016. 
      Návrh dodatku  rokovacieho poriadku sa predkladá na základe potreby doplniť a upraviť 
niektoré časti, ktoré vyplynuli z odporúčaní, ktoré pravidelne monitoruje Transparency 
International Slovensko (TIS) a z aplikačnej praxe. 
            
 
Osobitná časť: 
 
K bodu 1 a 2: 
Formálna úprava. Vyplýva z platného organizačného poriadku miestneho úradu, kde má 
pôvodný organizačný referát  v súčasnosti názov: referát organizačný a správy registratúry. 
Odporúčaná zmena je nahradiť organizačný referát organizačným oddelením. 
 
K bodu 3: 
Formálna úprava. Doplnenie pojmu, ktoré vyplýva z článku 6 odseku 3, kde v osobitných 
prípadoch môže byť predsedajúcim okrem starostu a zástupcu starostu aj poslanec zvolený 
miestnym zastupiteľstvom. 
 
K bodu 4: 
Úpravu navrhuje prednosta miestneho úradu. Navrhuje sa na základe odporúčaní, ktoré 
pravidelne monitoruje Transparency International Slovensko (TIS). Rozdiel oproti doteraz 
platnému poriadku je v tom, že podľa návrhu sa občan  môže prihlásiť s pripomienkou k 
prerokúvanému bodu, pričom prvýkrát môže vystúpiť bez súhlasu miestneho zastupiteľstva. 
Pri druhom vystúpení je potrebný súhlas miestneho zastupiteľstva. 
 
Bratislava, jún 2016 
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Stanoviská komisií k materiálu Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 06.06.2016: 
Komisia RPHSR materiál prerokovala a odporúča ho predložiť na prerokovanie do MiZ. 
Za: 6    Proti:0    Zdržal sa:0 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 06.06.2016: 
Komisia ŽP  OP a VP berie materiál na vedomie. 
Hlasovanie  Za :    6           proti :    0                   zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 07.06.2016: 
Komisia ŠMŠ navrhuje v Návrhu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v Článku 6. zmenu : vypustiť vetu 
„Predsedajúci má právo neudeliť slovo občanovi, pokiaľ  sa z rozpravy a predchádzajúcich 
príspevkov od občanov nedá očakávať ďalšia konštruktívna diskusia smerujúca k uzavretiu 
prerokovávanej problematiky. 
 
Znenie Článku 6 po úprave : 
(15) 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 v rozsahu najviac 5 minút. Občan môže k tomu 
istému bodu vystúpiť najviac dvakrát. Druhýkrát v rozsahu najviac 3 minúty, ak sa na tom 
uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že občan 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. 
Prít.: 8                  Za : 8                        Proti : 0                       Zdrž. : 0 
 
Komisia ŠMŠ hlasovala o celom Návrhu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prít.: 8                  Za : 8                        Proti : 0                       Zdrž. : 0 
 
Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 06.06.2016: 
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Dodatok k 
rokovaciemu poriadku MiZ MČ Bratislava Karlova Ves tak, ako bol predložený. 
Hlasovanie:       6 prítomných, 3 za, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej a pre seniorov (BSZ) zo dňa 
07.06.2016: 
Komisia berie na vedomie Návrh Dodatku č. 2 k rokovaciemu poriadku MiZ. 
Hlasovanie: prít: 10 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 2 
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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. 1 sa pojem „Organizačný referát - Organizačný referát miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves“ nahrádza pojmom „Organizačné oddelenie – 
Organizačné oddelenie miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.“. 

2. V celom rokovacom poriadku sa slovné spojenie „organizačný referát“ v príslušnom 
gramatickom tvare nahrádza slovným spojením „organizačné oddelenie“ v príslušnom 
gramatickom tvare. 

3. V čl. 1 sa pri pojme „Predsedajúci“ nahrádza slovo „alebo“ čiarkou a na konci vety sa 
bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „alebo poslanec poverený MiZ podľa čl. 6 
ods. 3.“. 

4. V čl. 6 odsek 15 znie: 

    „(15) 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 v rozsahu najviac 5 minút. 
Občan môže k tomu istému bodu vystúpiť  najviac dvakrát. Druhýkrát v rozsahu najviac 
3 minúty, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
Predsedajúci má právo neudeliť slovo občanovi, pokiaľ  sa z rozpravy a 
predchádzajúcich príspevkov od občanov nedá očakávať ďalšia konštruktívna diskusia 
smerujúca k uzavretiu prerokovávanej problematiky. V prípade, že občan 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.“. 

 
Čl. 2 

Tento dodatok k rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť …. júla 2016. 
                                                                                                                       Dana Čahojová 
                                                                                                                        starostka 
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Zmeny vyznačené v texte konkrétneho článku: 
 
šedou farbou vyznačené = texty na vypustenie 
zelený text = texty na doplnenie 
 

Čl. 1 
Základné pojmy 

 
Nariadenie - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
Organizačný referát - Organizačný referát miestneho úradu mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves. 
Organizačné oddelenie – Organizačné oddelenie miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
Poslanec - Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Prednosta úradu - Prednosta miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Predsedajúci - Starosta mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, alebo zástupca starostu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, vedúci zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, alebo poverený poslanec MiZ podľa čl. 6 ods. 3. 
Zástupca starostu - Zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

Čl. 6. 
Rokovanie miestneho zastupiteľstva 

 
(15) 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. Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu programu, predsedajúci mu udelí 
slovo v rozsahu najviac 5 minút. Občan môže k tomu istému bodu vystúpiť  najviac dvakrát. 
Druhýkrát v rozsahu najviac 3 minúty, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných 
poslancov. Predsedajúci má právo neudeliť slovo občanovi, pokiaľ  sa z rozpravy a 
predchádzajúcich príspevkov od občanov nedá očakávať ďalšia konštruktívna diskusia 
smerujúca k uzavretiu prerokovávanej problematiky. V prípade, že občan 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. 
 
 
 
 


