
 
 
 
 

 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

R á m c o v á    n á p l ň  
práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa § 7b ods. 2 písm. b) 
bod 2 zákona SNR č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy určilo 
uznesením č. 325/2017/A dňa 27. 06. 2017 túto rámcovú náplň práce komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves: 

I.  ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
Čl.  1 

Postavenie a úlohy komisií 
 

1) Komisie v rámci  

a) poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym 
zastupiteľstvom a miestnou radou miestneho zastupiteľstva (ďalej len „miestna rada“), ako aj 
k návrhom zámerov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) z 
hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov jej obyvateľov, 

b) iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života 
mestskej časti pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu mestskej časti (ďalej len 
„starosta“),  

c) kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho 
zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti (ďalej  len  
„nariadenie“)  a  vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej 
časti v rozsahu im danom miestnym zastupiteľstvom. 
 

2) Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať najmä tieto komisie: 

a) Komisia finančná a podnikateľská (skratka F) 
b) Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (skratka RPHSR) 
c) Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok (skratka ŽPVP) 
d) Komisia výstavby a územného plánu (skratka VÚP) 
e) Komisia školstva, mládeže a športu (skratka ŠMŠ) 
f) Komisia pre kultúru a médiá (skratka KM) 
g) Komisia dopravy (skratka D) 
h) Komisia bytová, sociálna a zdravotná (skratka BSZ) 
i) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (skratka 

OVZ) 
j) Komisia pre posudzovanie žiadosti o dotácie (Dotačná komisia). 
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II. ČASŤ 
Rámcová náplň práce komisií 

 
Čl.  2 

Finančná a podnikateľská komisia 
 

Finančná a podnikateľská komisia, najmä: 

a) vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho zmenám, 
b) zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti, 
c) vytvára čo najvhodnejšie podmienky na proporčnú realizáciu programových cieľov PHSR  v 

súlade s diponibilnými zdrojmi, 
d) zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku mestskej časti a majetku v 

správe mestskej časti, 
e) zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy 

mestskej časti, okrem bytov, 
f) zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, 

majetkom zvereným do správy mestskej časti ako aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý 
bol mestskej časti zverený, ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto 
majetku1/ a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním, 

g) vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane  podľa 
osobitných predpisov2/, 

h) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 
i) zaujíma stanovisko k návrhu náležitosti miestnej dane, celomestského miestneho poplatku a 

celomestskej verejnej dávky, 
j) zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, k emisii cenných 

papierov a finančných záväzkov mestskej časti, príp. ručenie za obdobné záväzky iných 
subjektov, 

k) vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií mestskej časti a 
podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania, 

l) posudzuje návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti a účasť mestskej časti v 
regionálnych a územných združeniach, 

m) posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, 
n) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie podnikov, organizácií a zariadení 

mestskej časti a podieľa sa na kontrole týchto podnikov a zariadení z hľadiska 
podnikateľských zámerov mestskej časti, správy a starostlivosti o zverený majetok a 
hospodárnosti činnosti, 

o) vyjadruje sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti,  k 
prenájmom mestského hnuteľného  a nehnuteľného majetku, okrem bytov a k zvereniu 
mestského hnuteľného a nehnuteľného majetku mestským častiam, 

p) prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, podnikov mestskej časti,  rozpočtových 
a príspevkových organizácií mestskej časti na podnikaní iných právnických osôb a fyzických 
osôb, 

_____________ 
1/   čl.  29  ods. 2 a čl. 80 až 84 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
2/ napr. zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, čl. 57 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
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q) vyjadruje  sa k návrhom na aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov, 
r) zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom mestskej časti. 
 
 

Čl.  3 
Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 

 

Komisia regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmä: 

a) aktívne sa podieľa na tvorbe aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
b) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 5  „Vyššia dôvera medzi 
verejnosťou a samosprávou mestskej časti“ a pod programovým cieľom č. 6 „Vyššia kvalita 
verejných služieb v samospráve mestskej časti“, 

c) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušných programových cieľoch, 

d) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre komunitný rozvoj a pre samosprávu 
zadefinovaných v aktuálne platnom PHSR, 

e) posudzuje z hľadiska vecnej koordinácie, právnej a legislatívnej čistoty a legislatívno-
technickej úpravy: 
1. návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, 
2. návrhy zmien a doplnkov štatútu hlavného mesta, 
3. návrhy normatívnych dokumentov mestskej časti, 

f) vyjadruje sa  k  návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti,  k 
prenájmom mestského hnuteľného a nehnuteľného majetku, k zvereniu mestského 
hnuteľného a nehnuteľného majetku mestským častiam, 

g) sleduje vzťahy mestskej časti a hlavného mesta Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ako to 
upravuje zákon o Bratislave a ostatné právne predpisy, nadväzuje a udržiava kontakty so 
samosprávou hlavného mesta, 

h) sleduje a napomáha vytvárať vzťahy mestskej časti s iným mestskými časťami hlavného 
mesta, nadväzuje a udržiava kontakty s ich samosprávami, 

i) vyjadruje sa k pôsobeniu mestskej časti v rámci združení obcí a regionálnej, celoslovenskej a 
medzinárodnej spolupráce, 

j) vyjadruje sa k plneniu samosprávnych funkcií mestskej časti ako to ustanovuje zákon 
369/1990 Zb. a zákon 377/1990 Zb., 

k) vyjadruje sa k spolupráci mestskej časti s politickými stranami, politickými hnutiami, 
občianskymi združeniami, občianskymi iniciatívami a inými právnickými osobami, ako aj s 
fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti. 

 
 

Čl. 4 
Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok 

 
Komisia pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok najmä: 
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a) vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a 
podieľa sa na kontrole ich dodržiavania, 

b) aktívne sa podieľa na tvorbe aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
c) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 7 „Príjemné prostredie na 
rekreáciu“ a pod programovým cieľom č. 9 „Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne 
priestory pre život v mestskej časti“, 

d) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušných programových cieľoch, 

e) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre životné prostredie a pre bývanie a 
zdravie zadefinovaných v aktuálne platnom PHSR, 

f) posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a zosúlaďuje potreby 
ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania 
športovo-rekreačných areálov, 

g) vyjadruje sa k otázkam súžitia obyvateľov mestskej časti s voľne žijúcimi a 
domestifikovanými živočíšnymi druhmi, 

h) vyjadruje sa k otázke chovu a držaniu živočíchov na území mestskej časti, 
i) navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov  mestskej 

časti, 
j) vyjadruje sa ku koncepcii ochrany životného prostredia a prírody na území mestskej časti a 

sleduje jej realizáciu, 
k) vyjadruje sa ku koncepciám v oblasti životného prostredia, napríklad nakladanie 

s komunálnym odpadom, doprava a pod., 
l) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, 
m) vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na 

území mestskej časti, 
n) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti, 
o) spolupracuje s komisiou výstavby a územného plánu pri posudzovaní územného rozvoja 

a riešení koncepčných otázok týkajúcich sa životného prostredia a ochrany prírody, 
p) sleduje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie.   
 
 

Čl.  5 
Komisia výstavby a územného plánu 

 

Komisia výstavby a územného plánu najmä: 

a) v rozsahu záujmov mestskej časti vyjadruje sa k návrhu územného plánu Bratislavy, jeho 
zmenám a doplnkom, k návrhu ďalšej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích 
podkladov, 

b) odporúča a posudzuje obstarávanie návrhu územného plánu zóny, vyjadruje sa k návrhu 
zmluvy a vyhodnocuje priebeh obstarávania z hľadiska plnenia záväzkov a obsahu plnenia, 
poskytuje súčinnosť nevyhnutnú pre včasné obstarávanie, 

c) vytvára čo najvhodnejšie podmienky na proporčnú realizáciu programových cieľov PHSR v 
súlade s disponibilnými zdrojmi, 
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d) zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych 
trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, 

e) podieľa sa na posudzovaní návrhov na vytvorenie, zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie 
mestskej časti alebo na vykonanie iných zmien jej hranice, 

f) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, 
g) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti, 
h) vyjadruje sa k žiadosti o umiestnenie zariadení obchodu, malých prevádzok predaja a 

zriadenia trhových miest, 
i) posudzuje predložené materiály týkajúce sa oblasti výstavby a v prípade potreby navrhuje 

vypracovanie ďalších odborných expertíz, 
j) iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti, 
k) kontroluje vybavovanie pripomienok a sťažností z oblasti územného plánovania a výstavby, 
l) spolupracuje s komisiou pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok a 

komisiou dopravy pri posudzovaní zámerov územného rozvoja a pri riešení koncepčných 
otázok. 

 
 

Čl. 6 
Komisia školstva, mládeže a športu 

Komisia školstva, mládeže a športu najmä : 

a) aktívne sa podieľa na tvorbe a aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
b) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 1 „Zvýšená spokojnosť 
cieľových skupín (deti, rodičia, učitelia, dospelí) s kvalitou vzdelávania v mestskej časti“ 
a pod programovým cieľom č. 3 „Rozvoj športu pre všetkých“, 

c) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušných programových cieľoch, 

d) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre školstvo a pre šport zadefinovaných 
v aktuálne platnom PHSR, 

e) prerokúva činnosť organizácií mestskej časti pri vzdelávacích a športových podujatiach na 
území mestskej časti, 

f) spolupracuje so školským oddelením, radami škôl a školských zariadení a so vzdelávacími 
subjektmi mestskej časti, 

g) spolupracuje pri obnove duchovného a kultúrneho vedomia obyvateľov mestskej časti s 
cirkevnými, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, 

h) sleduje investičný rozvoj škôl, školských a športových zariadení, 
i) vyjadruje sa k zostavovaniu rozpočtu športových organizácií mestskej časti, 
j) vyjadruje sa k činnosti športových organizácií mestskej časti, 
k) oboznamuje sa s využívaním pridelených finančných prostriedkov vzdelávacích a športových 

organizácií zriadených mestskou časťou, 
l) vyjadruje sa k návrhom na zaradenie škôl, školských zariadení, stredísk praktického 

vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky 
m) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti, 

pôsobiacich na úseku športu a mládeže, 
n) vyjadruje sa k delegovaniu poslancov miestneho zastupiteľstva do rád škôl a školských 

zariadení, 
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o) vyjadruje sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk, 
p) vyjadruje sa k žiadostiam subjektov zameraných na školstvo, šport a mládež  pôsobiacich na 

území mestskej časti o finančné dotácie, 
q) zaujíma  stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v oblasti školstva, športu  a mládeže, 
r) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územnoplánovacích podkladov,  

územnoplánovacích dokumentov a projektov týkajúcich sa telovýchovy, športu a využívania 
voľného času detí a mládeže, 

s) informuje sa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení zriadených mestskou časťou 

t) oboznamuje sa so správami o hospodárskej činnosti škôl a školských zariadení 
u) pomáha pri nadväzovaní spolupráce škôl v mestskej časti so školami v iných obciach a 

zahraničí, 
v) spolupôsobí  pri nadväzovaní stykov a rozvoji spolupráce so zahraničím v rámci školských, 

vzdelávacích, športových a mládežníckych aktivít, 
w) postupne prispieva k vytvoreniu a realizovaniu koncepcie skvalitňovania výchovno-

vzdelávacích, záujmových a športových činností v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
 

Čl.  7 
Komisia pre kultúru a médiá 

 
Komisia pre kultúru a médiá najmä : 

a) aktívne sa podieľa na tvorbe a aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
b) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 2 „Rozvoj kultúry pre 
všetky vekové a sociálne skupiny, s aktívnym zapojením miestnych komunít“, 

c) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušnom programovom cieli, 

d) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre kultúru a pre komunitný rozvoj 
zadefinovaných v aktuálne platnom PHSR, 

e) prerokúva činnosť organizácií mestskej časti zriadených mestskou časťou na zabezpečenie 
činnosti mestskej časti v oblasti kultúry na území mestskej časti, 

f) spolupracuje pri budovaní kultúrneho vedomia obyvateľov mestskej časti s cirkevnými 
kultúrnymi a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na jej území, 

g) vyjadruje sa  ku investičnému rozvoju kultúrnych zariadení,  
h) vyjadruje sa k zostavovaniu rozpočtu kultúrnych organizácií mestskej časti,  
i) vyjadruje sa ku spôsobu využívania pridelených finančných prostriedkov kultúrnych a 

masovokomunikačných organizácií zriadených mestskou časťou,  
j) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti, 

pôsobiacich na úseku kultúry a médií,    
k) vyjadruje sa k činnosti kultúrnych organizácií a médií zriadených mestskou časťou,  
l) vyjadruje sa k žiadostiam o finančné dotácie subjektov zameraných na kultúru a médiá 

pôsobiacich na území mestskej časti,  
m) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v oblasti kultúry a médií,  
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n) podieľa sa na riešení problematiky ochrany a obnovy pamiatkových objektov, priestorov, 
kultúrnohistorických hodnôt,  a ich spoločenských funkcií v mestskej časti, 

o) spolupôsobí pri nadväzovaní stykov a rozvoji spolupráce so zahraničím v rámci kultúrnych a  
spoločenských aktivít, 

p) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie foriem masovo-komunikačných prostriedkov mestskej 
časti financovaných z rozpočtu mestskej časti. 

 
 

Čl.  8 
Komisia dopravy 

 
Komisia dopravy najmä: 

a) vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území  mestskej časti 
a hlavného mesta, 

b) aktívne sa podieľa na tvorbe a aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
c) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 9 „Zdravé, bezpečné, 
bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti“ a pod programovým cieľom č. 
7 „Príjemné prostredie na rekreáciu“, 

d) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušných programových cieľoch, 

e) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkovej vízie pre dopravu zadefinovanej v aktuálne 
platnom PHSR, 

f) vyjadruje sa k otázkam parkovania a parkovacej politiky mestskej časti a hlavného mesta, 
g) vyjadruje sa k otázkam bezpečnosti dopravy, 
h) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na 

území mestskej časti a hlavného mesta, 
i) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti a k 

rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru (ZÁKOS, diaľnice, metro a pod.),  
j) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti, 

v zmysle cestného zákona, 
k) vyjadruje sa ku koncepcii zimnej údržby a čistenia a opráv cestných a peších komunikácií       

v správe mestskej časti, 
l) posudzuje koncepciu rozvoja informačného systému mestskej časti. 

 
 

Čl. 9 
Komisia bytová, sociálna, zdravotná  

 

Komisia bytová, sociálna a zdravotná komisia a pre seniorov, najmä: 

a) aktívne sa podieľa na tvorbe aktualizácii PHSR a na komunitnom plánovaní mestskej časti, 
b) v rámci svojich kompetencií a možností spoluvytvára vhodné podmienky na realizáciu aktivít 

uvedených v aktuálne platnom PHSR pod programovým cieľom č. 4 „Adekvátna ponuka 
sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúcich reálne potreby občanov – 
obyvateľov mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti, 
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c) vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne zmeny ukazovateľov merateľných kritérií uvedených 
v aktuálne platnom PHSR pri príslušných aktivitách, príslušných špecifických cieľoch a 
príslušnom programovom cieli, 

d) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre sociálnu oblasť, pre bývanie, 
zdravie a pre komunitný rozvoj zadefinovaných v aktuálne platnom PHSR, 

e) podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja bývania v mestskej časti, 
f) vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytovej politiky mestskej časti, 
g) vyhodnocuje žiadosti žiadateľov zaradených do zoznamu žiadateľov o nájomný byt, 
h) navrhuje, sleduje a vyhodnocuje opatrenia na zlepšovanie úrovne bývania najmä, pri 

zraniteľných skupinách obyvateľstva, skupinách v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, 
i) podieľa sa na tvorbe sociálnej politiky a na tvorbe koncepcie komunitného rozvoja mestskej 

časti, 
j) aktívne sa podieľa na procese komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti, 
k) aktívne monitoruje napĺňanie komunitného plánu sociálnych služieb, 
l) sleduje výkon zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti a jej udržateľnosti 

financovania, 
m) vyjadruje k problematike osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a osôb,  ktorým hrozí sociálne 

vylúčenie najmä z hľadiska prevencie krízových situácií, 
n) navrhuje opatrenia na zlepšenie a upevnenie zdravia obyvateľov mestskej časti, 
o) prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva a 

miestnej rady v sociálnej oblasti a v oblasti zdravia, 
p)  prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti. 

 

 
Čl. 10 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, najmä: 

a) prijíma od poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti oznámenia o ich 
funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch, 

b) po preskúmaní oznámenia je oprávnená v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo 
pravdivosti požiadať poslanca miestneho zastupiteľstva o vysvetlenie; ak komisia nepovažuje 
podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa 
osobitného predpisu,  

c) prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa 
osobitného predpisu, 

d) poskytuje  informácie  o oznámeniach podľa písmena a)  každej  osobe  spôsobom a v 
rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

e) udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky 
spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona. 

 
 
 
 
 

Čl. 11 
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Komisia pre posudzovanie žiadosti o dotácie 
 

Komisia na pre posudzovanie žiadosti o dotácie, najmä: 

a)   navrhuje poradie a výšku poskytnutej dotácie podľa zásad určených vo všeobecne záväznom 
nariadení o podmienkach posudzovania dotácií, 

b)  prerokováva nevyradené žiadosti o dotácie.  

 
 

III.  ČASŤ 
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
Čl.  12 

 
1) Komisie pri plnení svojej poradnej, iniciatívnej a kontrolnej funkcie pri riešení 

spoločných otázok úzko medzi sebou spolupracujú. 

2)  Rokovacie poriadky jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva  majú v prípade 
rozporu prednosť pred rámcovou náplňou komisií. 

3) Zmeny a doplnky rámcovej náplne práce komisií miestneho zastupiteľstva určuje 
miestne zastupiteľstvo. 

4) Zrušuje sa náplň činnosti komisií, schválená uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 
54/2015 zo dňa 05.05.2015 a 157/2015 zo dňa 21.12.2015. 

5)  Táto rámcová náplň práce komisií  nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 

         
     
  
 

 
       Dana Čahojová, v. r. 

        starostka 
Bratislava, 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


