
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Materiál na 22. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 13.12.2016

Návrh
harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho
zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v
roku 2017

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Ing. Anna Zemanová                                         Ing. Gabriel Kosnáč
tajomníčka miestnej rady vedúci organizačného odd.
                                                                                                                                                       

Prerokované:

- v miestnej rade 29.11.2016                                      miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť do miestneho zastupiteľstva 

- v Komisii RPHSR 21.11.2016
- v Komisii ŽP 21.11.2016
- v Komisii VPBD 21.11.2016
- v Komisii ŠMŠ 22.11.2016
- v Komisii BSZ         29.11.2016
- v Komisii KM 23.11.2016
- v Komisii VUP 23.11.2016 
- v Komisii F 24.11.2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanoviská komisií
Harmonogram zasadnutí  komisií, MiR a MiZ



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. berie na vedomie

1. Harmonogram zasadnutí komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady a miestneho
zastupiteľstva v roku 2017.

2. Harmonogram  stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2017.

B. odporúča

1. predsedom  komisií  miestneho  zastupiteľstva  zvolávať  zasadnutia  komisií  miestneho
zastupiteľstva  podľa  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2017.

2. starostke  zvolávať  zasadnutia  miestnej  rady  a  miestneho  zastupiteľstva  podľa
Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva,  miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva v roku 2017.

DÔVODOVÁ  SPRÁVA

     Návrh  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady a
miestneho zastupiteľstva v roku 2017 vyplýva zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č.  377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislava v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho
dodatkov,  rokovacieho  poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves a
rokovacieho poriadku Miestnej rady MČ Bratislava – Karlova Ves.
Predkladaný návrh je tiež ovplyvnený termínmi štátnych sviatkov, dňami pracovného voľna a
školskými prázdninami. 
      V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  obecné  zastupiteľstvo  zasadá  podľa  potreby,  najmenej  však  raz  za  3  mesiace.
Zasadnutia  miestnej rady sa konajú spravidla najmenej 2 týždne pred termínom zasadnutia
miestneho zastupiteľstva.
     Návrh  harmonogramu  sa  snaží  zachovať  zaužívané  pravidlá  a  zvyklosti  zasadnutí
miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady  a  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  pričom jeho
cieľom je zabezpečiť dostatočný priestor pre kvalitnú prípravu zasadnutí komisií miestneho
zastupiteľstva,  miestnej  rady  a  miestneho  zastupiteľstva,  s  ktorou  súvisí  aj  vytvorenie
dostatočného  priestoru  pre  spracovanie  materiálov  na  ich  zasadnutia.  Vychádza  tiež  zo
skúseností pri príprave a zvolávaní zasadnutí miestneho  zastupiteľstva v predchádzajúcich
rokoch. Rovnako tiež prihliada na termín volieb vyšších územných celkov (VÚC).
      
Predložený návrh harmonogramu stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v
roku 2017 využíva nové formy komunikácie s občanmi.
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Na základe  vyhodnotenia  záujmu  občanov o  doterajší  spôsob  komunikácie  s  občanmi –
poslanecké  hodiny  konané  pravidelne  každý  týždeň  v  pondelok  sa  navrhuje  nahradenie
poslaneckej hodiny v podobe ako je zavedená z minulosti.

Stretnutia občanov s poslancami je dnes možné mnohými rôznymi spôsobmi:

Priama komunikácia poslancov s občanmi cez elektronické médiá.
V  čase  zavedenia  poslaneckých  hodín  nejestvovala  jednoduchá  možnosť  komunikácie
občanov  s  poslancami.  Dnes  v  snahe  poskytnúť  občanom  možnosť  komunikovať  s
poslancami  sú  na  internetovej  stránke  mestskej  časti  zverejnené  priame  kontakty  na
jednotlivých poslancov vo forme:
Meno  a  priezvisko  poslanca,  politická  príslušnosť,  funkcia,  emailová  adresa  a  mobilný
telefonický kontakt 

Kontakty  na  poslancov  sú  k  dispozícii  na  úradnej  tabuli,  v  podateľni,  v  kancelárii
prvého kontaktu  budú mať k dispozícii tieto kontakty, ak sa niekto bude zaujímať, ak sa
nebude  dať  technicky  doplniť  kontakty  na  nástenku),  sme  prístupní  k  individuálnym
stretnutiam aj skupinovým stretnutiam, keď si niekto dohodne čas (miesto by malo byť k
dispozícii na úrade alebo podľa dohody s občanmi),

Odkaz pre starostu
Na  internetovej  stránke  metskej  časti  je  vytvorená  možnosť  komunikácie  občanov,
nahlasovanie problémov na riešenie.

Hodina pre verejnosť  o 16:00 na riadnych zasadnutiach miestneho zastupiteľstva (MiZ),
počas ktorej môžu občania predniesť svoje pripomienky, požiadavky a potreby v pléne MiZ.
Stánok mestskej časti na majálese a hodoch – v stánku mestskej časti je priestor na priamu
komunikáciu občanov s poslancami a pracovníkmi miestneho úradu. 

Verejné stretnutia s občanmi -  mestská časť organizuje verejné stretnutia s občanmi k téme,
ktorá je  pre ľudí v  danej lokalite  aktuálna (systém parkovania,  parkovacie domy,  ihriská,
bazén a pod.), miesto stretnutia na úrade, v Karloveskom centre kultúry (KCK), alebo v danej
lokalite (využiť priestory blízkej školy a pod.),

Raz ročne stretnutia so skupinami občanov pôsobiacimi v MČ (napr. členovia rád škôl a
škôlok, zástupcovia spoločenstiev domov, občianske združenia, rodinné centrá, dôchodcovia a
pod.), miesto stretnutia  na úrade alebo v KCK.

Bratislava, november 2016

Stanoviská  komisií k  materiálu  Návrh  Harmonogramu  zasadnutí  komisií  miestneho
zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho  zastupiteľstva  v  roku  2017  a  stretnutí poslancov
miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2017.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016:
Finančná  komisia  odporúča  vypustiť  z harmonogramu  májové  rokovanie  miestneho
zastupiteľstva
Prít. : 8                   Za : 6                       Proti : 0                      Zdržal sa : 2
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR)
zo dňa 21.11.2016:
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Harmonogram zasadnutí komisií, MiR, MiZ na rok 2017
Komisia RPHSR berie predložený materiál na vedomie
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 21.11.2016:
Komisia ŽP  OP a VP odporúča schváliť harmonogram a žiada v materiály opraviť v Legende
číslo zasadačky pre komisiu ŽP OP a VP z čísla 106 na číslo 239.
Hlasovanie  Za :     7       proti :       0                 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 23.11.2016:
Komisia  sa  oboznámila  s  predloženým  materiálom  "Harmonogram  zasadnutí  komisií"  a
neprijala žiadne uznesenie.
Bez hlasovania.
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 22.11.2016:
Komisia odporúča schváliť Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, 
miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho 
zastupiteľstva s občanmi v roku 2017.
 Prít.: 9                 Za : 8                      Proti :  0                  Zdrž. : 1   

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 23.11.2016:
Komisia KM berie na vedomie návrh Harmonogramu zasadnutí MiZ, MiR a komisií MiZ v
roku 2017.
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 21.11.2016:

Uznesenie: Komisia dopravy berie na vedomie predložený materiál.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 

Stanovisko  komisie  bytovej,  sociálnej  a  zdravotnej  a  pre  seniorov  (BSZ)  zo  dňa
29.11.2016:
Komisia berie na vedomie harmonogram zasadnutí.

Hlasovanie k bodu 7: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Návrh
Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva na rok 2017

január február marec apríl máj jún
VPBD PO  23.1. PO 13.3 PO  24.4. PO   5.6.  
RPHSR PO  23.1. PO 13.3. PO  24.4. PO   5.6.  
ŽP PO  23.1. PO 13.3. PO  24.4. PO   5.6.  
ŠMŠ UT  24.1. UT 14.3. UT  25.4. UT   6.6.  
BSZ UT  24.1. UT 14.3. UT  25.4. UT   6.6.  
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KM ST  25.1. ST 15.3. ST   26.4. ST    7.6.  
VÚP ST  25.1. ST 15.3. ST   26.4. ST    7.6.  
F ŠT  26.1. ŠT  16.3. ŠT   27.4. ŠT    8.6.  

júl august september október november december
VPBD PO  11.9. PO    16.10. PO    20.11.  
RPHSR PO  11.9. PO    16.10. PO    20.11.  
ŽP PO  11.9. PO    16.10. PO    20.11.  
ŠMŠ UT  12.9. UT    17.10. UT    21.11.  
BSZ UT  12.9. UT    17.10. UT    21.11.  
KM ST   13.9.  ST     18.10. ST     22.11.  
VÚP ST   13.9.  ST     18.10. ST     22.11.  
F ST   14.9.  ST     19.10. ST     23.11.  

Legenda : 
pondelok
Komisia dopravy – D (miestnosť č. 250, čas 17.00)
Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja – RPHSR 
(zasadačka MiR miestnosť č. 231, čas 16.00)
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok – ŽPVP (zasadačka 239, čas 17.00)

utorok
Komisia školstva, mládeže a športu – ŠMŠ (zasadačka MiR miestnosť č. 231, čas 16.00)
Komisia bytová, sociálna a zdravotná – BSZ (miestnosť č. 250, čas 15.30)

streda
Komisia pre kultúru a médiá – KM (miestnosť č. 250, čas 16.00)
Komisia výstavby a územného plánu – VÚP (zasadačka MiR miestnosť č. 231, čas 17.00)

štvrtok
Komisia finančná a podnikateľská – F (zasadačka MiR miestnosť č. 231, čas 16.00)

Návrh
Harmonogram zasadnutí

Miestnej rady MČ BA – Karlova Ves (MiR) v roku 2017
a Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Karlova Ves (MiZ) v roku 2017

Deň: utorok 14.00 hod (MiZ), utorok 13.00 (MiR)
Miesto zasadnutia: Námestie sv. Františka č. 8, miestnosť č. 106 na prízemí (MiZ), 
zasadačka MiR miestnosť č. 231 na 1. poschodí (MiR)
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Miestna rada (MiR) Miestne zastupiteľstvo (MiZ)

Január 31.1.

Február 14.2.

Marec 21.3.

Apríl 4.4.

Máj 2.5. 16.5.

Jún 13.6. 27.6.

Júl 18.7.

August

September 19.9.

Október 24.10. 03.10.

November 28.11. 07.11.

December 12.12.

Dni školských prázdnin a pracovného voľna v roku 2017:

do 5. januára 2017 – Vianočné prázdniny
1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky (nedeľa)
6. január - Zjavenie Pána  (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov - piatok)
20.2. – 24.2.2017  Jarné prázdniny pre BA kraj
13.4. – 18.4.2017  Veľkonočné prázdniny
14. apríl – Veľký piatok
17. apríl – Veľkonočný pondelok
1. máj - Sviatok práce (pondelok)
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom (pondelok)
5. júl - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (streda)
29. august - Výročie Slovenského národného povstania (utorok)
1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky (piatok)
15. september- Sedembolestná Panna Mária (piatok)
1. november - Sviatok Všetkých svätých (streda)
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu (piatok)
od 21. decembra – Vianočné prázdniny
24. december - Štedrý deň (nedeľa))
25. december - Prvý sviatok vianočný (pondelok)
26. december - Druhý sviatok vianočný (utorok)
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Prehľad návštevnosti poslaneckých hodín v rokoch 2008 – 2016

rok
2008 34 19 16 18 15
2009 35 26 9 13 9
2010 26 22 4 5 4
2011 33 1 21 24 11
2012 34 20 7 7 5
2013 36 24 8 8 6
2014 25 13 3 3 3
2015 38 16 25 40 14
2016 36 28 9 15 4

poznámky
obyvateľ = jeden alebo viac občanov podobného názoru, ktorí prišli kvôli jednej téme
niektorí obyvatelia prišli riešiť viaceré témy

počet 
poslaneckých 
hodín

z toho bez 
účasti

počet 
obyvateľov, 
ktorí prišli

počet 
riešených 
tém

počet 
zmysluplných 
návštev


