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1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 

 

A. v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

a) zriaďuje stále komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

nasledovne: 

Komisia mandátová, 

Komisia finančná a majetková, 

Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre 

podporu vinohradníctva, 

Komisia školská a sociálna, 

Komisia kultúrna a športová 

 

b) volí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za členov 

stálych komisií: 

Komisia mandátová: Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Vladimír Groch, Mgr. Peter 

Pilinský 

Komisia finančná a majetková: Ing. Miloslav Jošt, PhDr. Ján Polakovič, Ing. Milada 

Dobrotková, MPH, Ing. Michal Feik, Ing. Róbert Pajdlhauser, Filip Rybanič 

Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva: Ing. Michal Feik, Mgr. Marcel Duda, Mgr. Peter Pilinský, Ján 

Drotován, Dominik Vrba, Ing. Miloslav Jošt, Miloš Máťuš, Ing. Róbert 

Pajdlhauser 

Komisia školská a sociálna: Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Monika 

Luknárová, Ing. Vladimír Groch, Ing. Júlia Štefanidesová, Marta Štefánková 

Komisia kultúrna a športová: Mgr. Monika Luknárová, Dominik Vrba, Ing. Júlia 

Štefanidesová, Ján Drotován, Marta Štefánková 

 

c) a v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača volí za predsedov stálych komisií: 

Komisia mandátová:    ........................................... 

Komisia finančná a majetková:  ........................................... 

Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva:    ........................................... 

Komisia školská a sociálna:   ........................................... 

Komisia kultúrna a športová:   ........................................... 

 

 

B. ukladá predsedom stálych komisií predložiť na nasledujúce zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača návrhy na voľbu ďalších členov stálych komisií - 

odborníkov z radov obyvateľov. 
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2. Dôvodová správa 
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 15 

vytvára legislatívne podmienky na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva ako stálych alebo 

dočasných poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. Komisie sú zložené z poslancov a 

z ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. 

Zloženie a úlohy komisií v našej mestskej časti sú vymedzené v Rokovacom poriadku stálych 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MZ“), ktorý bol 

schválený uznesením MZ č. UZN 172/10/12/19/P dňa 10. decembra 2019. Komisie sú zložené 

z poslancov MZ a odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti, prípadne iných osôb 

zvolených MZ. 

Predsedu komisie volí MZ, v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku MZ, tajným 

hlasovaním z radov poslancov. MZ volí aj ďalších členov komisií. Funkčné obdobie členov 

komisií je totožné s funkčným obdobím MZ. 

Podľa Čl. 9 ods. 15 Rokovacieho poriadku MZ voľbu a odvolanie predsedu komisie možno 

uskutočniť verejným hlasovaním. O spôsobe voľby a odvolania rozhodne miestne 

zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. 

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie, tajomníka komisie a členov 

komisie. Podpredseda komisie musí byť poslanec a volí ho komisia nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov komisie. Tajomníkov komisie určuje z radov zamestnancov miestneho 

úradu prednosta miestneho úradu. Tajomník nemá hlasovacie právo. 

Komisie zasadajú podľa potreby, spravidla raz mesačne, v termínoch určených v súlade 

s plánom zasadnutí MZ. 

Voľba členov komisie – odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti bude predmetom 

rokovania ďalších zasadnutí MZ. 

 


