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1. 

Návrh uznesenia  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

a/ v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

zriaďuje miestnu radu v počte členov päť 

 

b/ v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ  

Bratislava – Rača 

 

volí v tajnom hlasovaní za členov Miestnej rady: 

 

1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

2. Mgr. Ján Polakovič 

3. Miloš Máťuš 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

 

 

2. Dôvodová správa 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ustanovení § 14 vytvára legislatívne podmienky 

na zriadenie miestnej rady. Miestna rada je zložená z poslancov, ktorých volí miestne 

zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Miestnu  radu a jej členov môže miestne  

zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu 

poslancov, v našom prípade maximálne päť.  V zložení miestnej rady sa prihliada na 

zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom 

zastupiteľstve. 

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. 

Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného 

orgánu starostu. Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej 

zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. 

Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

rady. Na prijatie uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

jej členov. 

V zmysle čl. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 

Miestna rada organizuje prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Jej zasadnutia sa 

uskutočňujú najmenej 2 týždne pred určeným termínom rokovania Miestneho zastupiteľstva. 

Voľba členov Miestnej rady sa v zmysle čl. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava – Rača vykonáva tajným hlasovaním. 

V zmysle § 13 b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. zástupca starostu je automaticky členom 

miestnej rady, ak je zriadená. 

 

 

 

 


