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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 
A. berie na vedomie 

 

Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2022. 
 
 

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 2022. 

2. starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa 
Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva v roku 2022. 

 
 
 

- - - - - 
 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
     Návrh Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a 
miestneho zastupiteľstva v roku 2022 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 do orgánov samosprávy obcí a vyšších 
územných celkov (VÚC) (komunálne voľby – predpokladaný termín 05.11.2022). Prvé 
povolebné zasadanie poslancov sa podľa zákona uskutoční najneskôr 5. decembra 2022. 
       
 
Bratislava, december 2021 
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Uznesenie miestnej rady z 30.11.2021: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala a odporúča materiál Harmonogram 
zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2022 predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Stanoviská komisií: 

Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej (SZ) zo dňa 23.11.2021: 

Komisia súhlasí s predloženým harmonogramom zasadaní komisií na rok 2022. 
Hlasovanie:               prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 23.11.2021: 

Komisia ŠKŠ prerokovala materiál Harmonogram zasadaní komisií, MiR a MiZ v roku 2022 

a odporúča ho MiZ schváliť v predloženom znení. 

Prít.:    5  Za:      4  Proti : 0        Zdrž. :   0 
 

Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 24.11.2021: 

Členovia komisie berú na vedomie predložený materiál „Harmonogram zasadnutí komisií 
v roku 2022“. 
Bez hlasovania. 
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Návrh 

Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva na rok 2022 
 
1. polrok 

 január február marec apríl máj jún 
DŽP PO  31.1.   PO  4.4.  PO   6.6.   
LP PO  31.1.   PO  4.4.  PO   6.6.   
SZ  UT  1.2.  UT  5.4.  UT   7.6.   
ŠKŠ  UT  1.2.  UT  5.4.  UT   7.6.   
URV  ST  2.2.  ST   6.4.  ST    8.6.   
F  ŠT  3.2.  ŠT   7.4.  ŠT    9.6.   
 
2. polrok 

 júl august september október november december 
DŽP   PO   5.9.    
LP   PO   5.9.    
SZ   ST   6.9.    
ŠKŠ   ST   6.9.    
ÚRV   ST   7.9.      
F   ŠT   8.9.      
 
 
Legenda : 
pondelok 
Komisia dopravy a životného prostredia (skratka DŽP) 
Komisia legislatívno-právna (skratka LP) 
  
 
utorok 
Komisia sociálna a zdravotná (skratka SZ) 
Komisia školstva, kultúry a športu (skratka ŠKŠ) 
 
streda 
Komisia územného rozvoja a výstavby (skratka ÚRV) 
 
štvrtok 
Komisia finančná (skratka F)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5

 
Návrh 

Harmonogram zasadnutí 
Miestnej rady MČ BA – Karlova Ves (MiR) v roku 2022 

a Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Karlova Ves (MiZ) v roku 2022 
 
Miesto zasadnutia: MÚ Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8 
 

 Miestna rada (MiR) 
Utorok 13,00 
Miestnosť č. 231 na 1. posch. MÚ 

Miestne zastupiteľstvo (MiZ) 
Utorok 14,00 
Miestnosť č. 106 na prízemí MÚ 

Január   

Február 8.2. 22.2. 

Marec   

Apríl 12.4. 26.4. 

Máj   

Jún 14.6. 28.6. 

Júl   

August   

September 13.9. 27.9. 

Október   

November 5.11. – predpokladaný termín 
komunálnych volieb + VÚC  

29.11. – predpokladané ustanovujúce 
MiZ v 9. VO 

December    
VO = volebné obdobie 
 
 
Dni školských prázdnin a pracovného voľna v roku 2022: 
 
do 7. januára 2022 – Vianočné prázdniny 
6. január – Sviatok Troch kráľov (štvrtok) 
28.2. – 4.3.2022  Jarné prázdniny pre BA kraj 
14.4. – 19.4.2022  Veľkonočné prázdniny 
15. apríl – Veľký piatok 
18. apríl – Veľkonočný pondelok 
1.7. -  31.8.2022 Letné prázdniny 
5. júl 2022 – Sviatok sv. Cyrila a Metoda (utorok) 
1. september – Deň Ústavy SR (štvrtok) 
15. september – Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (štvrtok) 
1. november – Sviatok všetkých svätých (utorok) 
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu (štvrtok) 
od 23. decembra – Vianočné prázdniny 
26. december – Druhý sviatok vianočný (pondelok) 
 

 
 

 


