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1.    
 

 

Návrh uznesenia 

a) 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 podľa predloženej alternatívy č. 1 

 

 

alternatívne 

 

 

b) 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 podľa predloženej alternatívy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa k alternatíve č. 1 

a) Všeobecná časť 

 

 

Účasť obyvateľov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva sa zabezpečuje v rámci  pravidelného 

bodu rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“, ktoré sa v zmysle súčasného 

znenia čl. 6 bod 11.  rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej 

len „rokovací poriadok“) koná vždy o 17.30 hod v dĺžke trvania maximálne 30 minút. Okrem tejto 

možnosti sa však  obyvatelia  dožadujú umožnenia vystúpiť v rozprave aj  ku  prerokúvaným bodom 

programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva -  bez nutnosti schvaľovania každého vystúpenia 

obyvateľov mestskej časti osobitným hlasovaním poslancov. Na základe toho sa navrhuje 

zrovnoprávniť vystúpenie občana s vystúpením poslancov a umožniť udelenie slova predsedajúcim 

po písomnom prihlásení občana - obyvateľa mestskej časti do rozpravy.  

 

V pôvodnom návrhu dodatku č. 3 ku rokovaciemu poriadku, predloženom na posúdenie jednotlivým 

komisiám miestneho zastupiteľstva sa zároveň  navrhovalo upustiť od pravidelného bodu 

„Vystúpenie obyvateľov“ z dôvodu, že uvádzaný  nový návrh umožňuje  vystúpiť obyvateľom 

v rozprave ku každému bodu rokovania zastupiteľstva bez  osobitného odsúhlasovania každého 

vystúpenia zastupiteľstvom, čím  sa  výrazne a primeraným spôsobom  rozširujú  doterajšie možnosti 

účasti  obyvateľov  na rokovaní zastupiteľstva.  Na základe toho bolo  v pôvodnom návrhu Dodatku 

č. 3 považované ďalšie zachovávanie osobitného bodu „Vystúpenie obyvateľov“ za nadbytočné 

a navrhovalo sa ho vypustiť. Tento  návrh však v komisii životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy miestneho zastupiteľstva nezískal dostatočnú podporu a preto táto komisia 

odporučila osobitný bod „Vystúpenie obyvateľov“  svojím uznesením  č. 8/01/19 v rokovacom 

poriadku naďalej ponechať. Ďalšie komisie miestneho zastupiteľstva - komisia sociálna a bytová 

a komisia  školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporučili, resp. 

zobrali na vedomie návrh dodatku č. 3 v pôvodnej predloženej verzii – s vypustením osobitného 

bodu „Vystúpenie obyvateľov“ a komisia finančná a majetková navrhla schváliť  návrh dodatku  

č. 3 k rokovaciemu poriadku v zmysle pripomienok vyplývajúcich zo zasadnutia komisie školskej, 

kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a komisie životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy. Komisie (okrem Komisie sociálnej a bytovej) zároveň 

súhlasili s uplatnenou pripomienkou poslanca miestneho zastupiteľstva, aby vo formulácii  

uvádzajúcej podmienku  predstavenia sa obyvateľa pred vystúpením  bola formulácia „obyvateľ 

svoje vystúpenie začne uvedením celého svojho mena“ bola nahradená formuláciou „obyvateľ svoje 

vystúpenie začne uvedením mena  a priezviska“, ktorá je presnejšia. Táto pripomienku sa  do návrhu 

dodatku č. 3 v tejto alternatíve,  ktorá sa predkladá  na schválenie miestnemu zastupiteľstvu  

zapracovala. 

Vzhľadom na to, že odporúčania komisií miestneho zastupiteľstva  k návrhu vypustiť osobitný bod  

rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“ sú rozdielne -  predkladá sa návrh 

dodatku č. 3 k rokovaciemu poriadku v 2 rôznych verziách – v  alternatíve č. 1 a v alternatíve  č. 2.  

 

Podľa predmetnej alternatívy  č. 1  sa navrhuje upustiť od pravidelného bodu rokovania miestneho 

zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“, ktoré sa v zmysle súčasného znenia rokovacieho poriadku 

MZ koná vždy o 17.30 hod v dĺžke trvania maximálne 30 minút, a to z dôvodu navrhovanej novej 

právnej úpravy vystúpenia obyvateľov mestskej časti k všetkým  prerokúvaným bodom. 

 

 

 

 

 



 

b) Osobitná časť 

 

Článok 1 

K čl. 5 ods. 8: 

Vzhľadom na návrh zrušiť bod rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“ bolo 

potrebné toto ustanovenie upraviť tak, aby obsahovalo len právnu úpravu prerokovávania bodov 

podporovaných zo strany obyvateľov formou petície, pričom sa ponechala súčasná právna úprava. 

 

K čl. 6 bod 11: 

Navrhuje sa nová právna úprava účasti obyvateľov mestskej časti na zasadnutiach miestneho 

zastupiteľstva a vyjadrovania ich názoru, a to konkrétne: 

a) obyvatelia sa budú môcť vyjadrovať k prerokúvaným bodom programu rokovania na základe 

písomného prihlásenia sa o slovo ešte pred otvorením rozpravy k príslušnému bodu programu 

rokovania, 

b) obyvatelia vystúpia v rámci rozpravy v poradí určenom predsedajúcim, 

c) dĺžka vystúpenia obyvateľa k prerokovávanému bodu bude max. 5 minút, 

d) v rámci jedného bodu programu bude môcť obyvateľ vystúpiť najviac dvakrát, pričom toto 

obmedzenie sa nebude vzťahovať na prednesenie faktickej poznámky, ktorou bude obyvateľ 

reagovať na vystúpenie ostatného rečníka, 

e) faktickou poznámkou obyvateľ nebude môcť reagovať na inú faktickú poznámku, 

f) prednesenie faktickej poznámky obyvateľom bude môcť byť v dĺžke max. 2 minúty, inak mu 

predsedajúci odoberie slovo, 

g) obyvateľ svoje vystúpenie začne uvedením celého svojho mena pre potreby vyhotovenia 

zápisnice z rokovania. 

 

Článok II 

Účinnosť dodatku č. 3 k rokovaciemu poriadku sa navrhuje od  ......... 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Materiál –alternatíva č. 1 

 

 

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
   Kubačova ul. 21, B r a t i s l a v a   

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

D O D A T O K       č.  3  

 

k Rokovaciemu poriadku  

 

Miestneho zastupiteľstva  

 

Mestskej časti Bratislava-Rača 

 

v znení dodatku č. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 

11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a článku 18 ods. 

6  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento Dodatok č. 3 

k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku 

č. 1 a 2 (ďalej len „dodatok č. 3“): 

 

Článok I 

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača účinný od 01. 

mája 2010 v znení dodatku č. 1 a 2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V čl. 5 bod 8 znie: 

„8. Program zasadnutia miestneho zastupiteľstva v bodoch, ktoré sú podporované zo strany 

obyvateľov formou petície, má presne stanovený čas prerokovania o 18.00 hodine.  Body, 

ktoré majú takto presne stanovený čas prerokovania, musia byť prerokované v tomto čase. Ak 

rokovanie miestneho zastupiteľstva skončí pred 18.00 hodinou, tieto body budú prerokované 

za bodom „Rôzne“.“. 

2.  V čl. 6 bod 11 znie: 

„11. Obyvateľ mestskej časti má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 

a vyjadrovať na nich svoj názor k prerokúvaným bodom programu  rokovania na základe 

písomného prihlásenia sa o slovo ešte pred otvorením rozpravy k príslušnému bodu programu 

rokovania. Obyvatelia vystúpia v rámci rozpravy v poradí určenom predsedajúcim. Dĺžka 

vystúpenia obyvateľa k prerokovávanému bodu nesmie prekročiť časový limit 5 minút. V 

rámci jedného bodu programu môže obyvateľ  vystúpiť najviac dvakrát. Obmedzenie sa 

nevzťahuje na prednesenie faktickej poznámky, ktorou obyvateľ reaguje na vystúpenie 

ostatného rečníka. Faktickou poznámkou obyvateľ nemôže reagovať na inú faktickú 

poznámku. Prednesenie faktickej poznámky obyvateľom nesmie trvať dlhšie ako dve minúty, 

inak mu predsedajúci odoberie slovo. Obyvateľ svoje vystúpenie začne uvedením celého 

svojho mena pre potreby vyhotovenia zápisnice z rokovania.“.  

 

 

Článok 1I 

 

1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je uložený v 

Kancelárii starostu a 1 rovnopis v Kancelárii prednostu.  

2. Dodatok č. 3 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Rača 

uznesením č. ................... zo dňa ......................... a nadobúda účinnosť ............... 2019. 

 

 

V Bratislave dňa ........................ 2019 

 

Mgr. Michal Drotován                 
                                             starosta  

 

 



 

4. Dôvodová správa k alternatíve č. 2 

a) Všeobecná časť 

 

 

Účasť obyvateľov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva sa zabezpečuje v rámci  pravidelného 

bodu rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“, ktoré sa v zmysle súčasného 

znenia čl. 6 bod 11.  rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej 

len „rokovací poriadok“) koná vždy o 17.30 hod v dĺžke trvania maximálne 30 minút. Okrem tejto 

možnosti sa však  obyvatelia  dožadujú umožnenia vystúpiť v rozprave aj  ku  prerokúvaným bodom 

programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva -  bez nutnosti schvaľovania každého vystúpenia 

obyvateľov mestskej časti osobitným hlasovaním poslancov. Na základe toho sa navrhuje 

zrovnoprávniť vystúpenie občana s vystúpením poslancov a umožniť udelenie slova predsedajúcim 

po písomnom prihlásení občana - obyvateľa mestskej časti do rozpravy.  

 

V pôvodnom návrhu dodatku č. 3 ku rokovaciemu poriadku, predloženom na posúdenie jednotlivým 

komisiám miestneho zastupiteľstva sa zároveň  navrhovalo upustiť od pravidelného bodu 

„Vystúpenie obyvateľov“ z dôvodu, že uvádzaný  nový návrh umožňuje  vystúpiť obyvateľom 

v rozprave ku každému bodu rokovania zastupiteľstva bez  osobitného odsúhlasovania každého 

vystúpenia zastupiteľstvom, čím  sa  výrazne a primeraným spôsobom  rozširujú  doterajšie možnosti 

účasti  obyvateľov  na rokovaní zastupiteľstva.  Na základe toho bolo  v pôvodnom návrhu Dodatku 

č. 3 považované ďalšie zachovávanie osobitného bodu „Vystúpenie obyvateľov“ za nadbytočné 

a navrhovalo sa ho vypustiť. Tento  návrh však v komisii životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy miestneho zastupiteľstva nezískal dostatočnú podporu a preto táto komisia 

odporučila osobitný bod „Vystúpenie obyvateľov“  svojím uznesením  č. 8/01/19 v rokovacom 

poriadku naďalej ponechať. Ďalšie komisie miestneho zastupiteľstva - komisia sociálna a bytová 

a komisia  školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporučili, resp. 

zobrali na vedomie návrh dodatku č. 3 v pôvodnej predloženej verzii – s vypustením osobitného 

bodu „Vystúpenie obyvateľov“ a komisia finančná a majetková navrhla schváliť  návrh dodatku č. 

3 k rokovaciemu poriadku v zmysle pripomienok vyplývajúcich zo zasadnutia komisie školskej, 

kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a komisie životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy. Komisie (okrem Komisie sociálnej a bytovej) zároveň 

súhlasili s uplatnenou pripomienkou poslanca miestneho zastupiteľstva, aby   vo formulácii  

uvádzajúcej podmienku  predstavenia sa obyvateľa pred vystúpením  bola formulácia „obyvateľ 

svoje vystúpenie začne uvedením celého svojho mena“ bola nahradená formuláciou „obyvateľ svoje 

vystúpenie začne uvedením mena  a priezviska“, ktorá je presnejšia. Táto pripomienka  sa  do návrhu 

dodatku č. 3,  ktorý sa predkladá  na schválenie miestnemu zastupiteľstvu  v tejto alternatíve  

zapracovala. 

Vzhľadom na to, že odporúčania komisií miestneho zastupiteľstva  k návrhu vypustiť osobitný bod  

rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“ sú rozdielne -  predkladá sa návrh 

dodatku č. 3 k rokovaciemu poriadku v 2 rôznych verziách – v  alternatíve č. 1 a v alternatíve  č. 2.  

 

Podľa predmetnej alternatívy  č. 2   sa navrhuje v rokovacom poriadku    napriek umožneniu 

obyvateľom  vystúpiť v rozprave ku všetkým bodom rokovania zastupiteľstva ponechať ešte aj 

pravidelný  bod rokovania miestneho zastupiteľstva „Vystúpenie obyvateľov“, ktorý  sa bude 

naďalej konať  vždy o 17.30 hod v dĺžke trvania maximálne 30 minút. 

 

 

 

 



 

b) Osobitná časť 

 

 

Článok 1 

 

K úpravám v čl. 6 bod 11 a ku vloženiu nového  bodu 12: 

 

V čl. 6  bod 11 sa vypúšťa veta, upravujúca možnosť vystúpenia obyvateľa v rozprave ku  

jednotlivým bodom programu zastupiteľstva, ktorá  bola  podmienená   schválením tohto vystúpenia 

osobitným uznesením miestneho zastupiteľstva.  V článku 6   sa  uvedená možnosť   vystúpenia 

obyvateľa rieši vložením   nového  bodu 12,   úprava  ktorého  predpokladá schválenie vystúpenia 

obyvateľov  len na základe udelenia slova predsedajúcim  a ktorá   rieši  aj   nasledovné podmienky 

tohto vystúpenia, ktoré doposiaľ  v rokovacom poriadku upravené  neboli :  

a) obyvateľ je povinný sa písomne  prihlásiť  sa o slovo ešte pred otvorením rozpravy k príslušnému 

bodu programu rokovania, 

b) obyvatelia vystúpia v rámci rozpravy v poradí určenom predsedajúcim, 

c) dĺžka vystúpenia obyvateľa k prerokovávanému bodu bude max. 5 minút, 

d) v rámci jedného bodu programu bude môcť obyvateľ vystúpiť najviac dvakrát, pričom toto 

obmedzenie sa nebude vzťahovať na prednesenie faktickej poznámky, ktorou bude obyvateľ 

reagovať na vystúpenie ostatného rečníka, 

e) faktickou poznámkou obyvateľ nebude môcť reagovať na inú faktickú poznámku, 

f) prednesenie faktickej poznámky obyvateľom bude môcť byť v dĺžke max. 2 minúty, inak mu 

predsedajúci odoberie slovo, 

g) obyvateľ svoje vystúpenie začne uvedením mena  a priezviska pre potreby vyhotovenia zápisnice 

z rokovania. 

 

Vzhľadom na vloženie nového bodu 12. do čl. 6.  sa pôvodne označené body 12.až  21. označujú 

podľa poradia ako body 13.až 22.  

 

Článok II 

Účinnosť dodatku č. 3 k rokovaciemu poriadku sa navrhuje od  ......... 2019. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Materiál – alternatíva č. 2 

 

 

 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
   Kubačova ul. 21, B r a t i s l a v a   

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

D O D A T O K       č.  3  

 

k Rokovaciemu poriadku  

 

Miestneho zastupiteľstva  

 

Mestskej časti Bratislava-Rača 

 

v znení dodatku č. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 

11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a článku 18 ods. 

6  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento Dodatok č. 3 

k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku 

č. 1 a 2 (ďalej len „dodatok č. 3“): 

 

Článok I 

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača účinný od 01. 

mája 2010 v znení dodatku č. 1 a 2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 6 bod 11  sa vypúšťa  veta v znení : „Ak chce obyvateľ vystúpiť priamo 

k prerokúvanému  bodu programu, predsedajúci mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“ 

 

2. V článku 6 sa vkladá nový bod 12, ktorý znie :  

 

„12.Obyvatelia sa môžu  vyjadrovať k prerokúvaným bodom programu rokovania na základe 

písomného prihlásenia sa o slovo ešte pred otvorením rozpravy k príslušnému bodu 

programu rokovania. Obyvatelia vystúpia v rámci rozpravy v poradí určenom 

predsedajúcim. Dĺžka vystúpenia obyvateľa k prerokovávanému bodu nesmie prekročiť 

časový limit 5 minút. V rámci jedného bodu programu môže obyvateľ  vystúpiť najviac 

dvakrát. Obmedzenie sa nevzťahuje na prednesenie faktickej poznámky, ktorou obyvateľ 

reaguje na vystúpenie ostatného rečníka. Faktickou poznámkou obyvateľ nemôže 

reagovať na inú faktickú poznámku. Prednesenie faktickej poznámky obyvateľom 

nesmie trvať dlhšie ako dve minúty, inak mu predsedajúci odoberie slovo. Obyvateľ 

svoje vystúpenie začne uvedením mena a priezviska  pre potreby vyhotovenia zápisnice 

z rokovania.“. 

                 

              V článku 6. sa pôvodné body 12. až 21. označia podľa poradia ako body 13. až 22 . 

 

 

Článok 1I 

 

3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je uložený v 

Kancelárii starostu a 1 rovnopis v Kancelárii prednostu.  

4. Dodatok č. 3 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Rača 

uznesením č. ................... zo dňa ......................... a nadobúda účinnosť ............... 2019. 

 

V Bratislave dňa ........................ 2019 

 

Mgr. Michal Drotován                 
                                             starosta  

 

 

 

 

 

 



6. Stanoviská stálych komisií   

    Materiál: Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 

  

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia školská, 

kultúrna, športová 

a  pre podporu 

podnikania a 

vinohradníctva   

 

 

Berie Na vedomie Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava-Rača v znení 

dodatku č. 1 a 2 

 

Súhlasí so zmenou navrhovaného znenia článku 6 bod 11 písm. g) následovne 

g) obyvateľ svoje vystúpenie začne uvedením svojho mena a priezviska pre potreby vyhotovenia 

zápisnice  

z rokovania 

           

          A 

 

 

A 

 

 

 

 
Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.1 

 

Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.1 a č.2 

 

Komisia finančná                          

a majetková 

 

Odporúča schváliť Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava-Rača v znení 

dodatku č. 1 a 2 v zmysle pripomienok vyplývajúcich zo zasadnutia komisie školskej, kultúrnej, 

športovej a  pre podporu podnikania a vinohradníctva  zo dňa 14. 01. 2019  a zo zasadnutia Komisie  

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy zo dňa 16. 01. 2019 

 

 

           A 

 

 

 

 

Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.1 a č.2 

Komisia  životného 

prostredia, 

výstavby, 

územného plánu              

a  dopravy 

 

Odporúča schváliť zmenu v predloženom Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ 

Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2  - podľa návrhu  komisie školskej, kultúrnej, športovej 

a  pre podporu podnikania a vinohradníctva  zo dňa 14. 01. 2019  

 

Odporúča ponechať 30 min. na vystúpenie obyvateľov v predloženom Návrh dodatku č. 3 

k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2   
 

           

         A 

 

 

 

          A 

 
Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.1 a č.2 

 

Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.2 

 

Komisia sociálna a 

bytová 

Odporúča schváliť Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava-Rača v znení 

dodatku č. 1 a 2    

 
A 

Zapracované 

v materiáli – 

alternatíva č.1 a č.2 

 


