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1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa 
 
Predkladáme návrh úpravy k rokovaciemu poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý upravuje náplne práce jednotlivých komisií z dôvodu 
úpravy a zmeny názvov komisií v novom volebnom období. 
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3. Materiál 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

 

 

 

 

N Á V R H 

Dodatok č. 2 

k Rokovaciemu poriadku stálych komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača na základe § 10 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. 

n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

tento Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača. 

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

 

Rokovací poriadok stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

účinný od 01. januára 2020 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

Príloha č. 1 znie: 

 

 

„Príloha č. 1 k Rokovacieho poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača 

 

Rámcové náplne práce stálych komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Stále komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava-Rača (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) a Miestnou radou miestneho 

zastupiteľstva (ďalej len „miestna rada“), ako aj k návrhom zámerov mestskej časti 

Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov jej 

obyvateľov, 

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života mestskej časti pre 

miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu mestskej časti (ďalej len „starosta“), 

c) podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania 

všeobecne záväzných nariadení mestskej časti (ďalej len „VZN“) a vybavovania 

pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti v rozsahu im danom 

miestnym zastupiteľstvom. 

 

A. Komisia finančná a majetková 

a) vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho zmenám, 

b) zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti, 
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c) zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného majetku mestskej časti a majetku 

v správe mestskej časti, 

d) zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do 

správy mestskej časti, okrem nájomných bytov, 

e) 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 majetku a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním, 

f) vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní, 

g) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 

h) 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, 

i) vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií mestskej časti 

a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania, 

j) posudzuje návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti a účasť mestskej časti v 

regionálnych a územných združeniach, 

k) posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, 

l) 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, 

m) 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, 

n) prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, podnikov mestskej časti, 

rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti na podnikaní iných 

právnických osôb a fyzických osôb, 

o) zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom mestskej časti, 

p) zaujíma stanovisko k návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v rámci 

všetkých oblastí poskytovania dotácií v zmysle aktuálne platného VZN o poskytovaní 

dotácií. 

 

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

vinohradníctva 

a) vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a 

podieľa sa na kontrole ich dodržiavania, 

b) posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a zosúlaďuje 

potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a 

vytvárania športovo-rekreačných areálov, 

c) vyjadruje sa k otázke chovu a držaniu živočíchov na území mestskej časti, 

d) navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov 

mestskej časti, 

e) vyjadruje sa ku koncepcii ochrany životného prostredia a prírody na území mestskej 

časti a sleduje jej realizáciu, 

f) vyjadruje sa ku koncepciám v oblasti životného prostredia, napríklad nakladanie s 

komunálnym odpadom, doprava a pod., 

g) vyjadruje sa ku koncepčným otázkam a strategickým materiálom rozvoja dopravných 

systémov na území mestskej časti a hlavného mesta, 

h) vyjadruje sa k otázkam parkovania a parkovacej politiky mestskej časti a hlavného 

mesta, 

i) vyjadruje sa k otázkam bezpečnosti dopravy, 
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j) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy 

na území mestskej časti a hlavného mesta, 

k) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti 

a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru, 

l) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej 

časti, v zmysle cestného zákona, 

m) vyjadruje sa ku koncepcii zimnej údržby a čistenia a opráv cestných a peších 

komunikácií v správe mestskej časti, 

n) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, 

o) vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 

na území mestskej časti, 

p) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti, 

q) sleduje stav verejného poriadku v mestskej časti a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie, 

r) v rozsahu záujmov mestskej časti vyjadruje sa k návrhu územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy, jeho zmenám a doplnkom, k návrhu ďalšej územnoplánovacej 

dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, 

s) 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, 

t) zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych 

trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, 

u) vyjadruje sa k žiadosti o umiestnenie zariadení obchodu, malých prevádzok predaja a 

zriadenia trhových miest, 

v) posudzuje predložené materiály týkajúce sa oblasti výstavby a v prípade potreby 

navrhuje vypracovanie ďalších odborných expertíz, 

w) iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti, 

x) spolupracuje pri tvorbe koncepcie ochrany a obnovy vinohradov a vinárstva a navrhuje 

riešenia, 

y) zaujíma stanovisko k návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v rámci 

oblasti životného prostredia, kontajnerových stojísk a vinohradníctva v zmysle aktuálne 

platného VZN o poskytovaní dotácií. 

 

C. Komisia školská a sociálna 

a) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre školstvo a výchovno-

vzdelávací proces, 

b) prerokúva činnosť organizácií mestskej časti pri vzdelávacích podujatiach na území 

mestskej časti, 

c) spolupracuje so školským oddelením, radami škôl a školských zariadení a so 

vzdelávacími subjektmi mestskej časti, 

d) sleduje investičný rozvoj škôl a školských zariadení, 

e) vyjadruje sa k návrhom na zaradenie škôl, školských zariadení, stredísk praktického 

vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky, 

f) vyjadruje sa k delegovaniu poslancov miestneho zastupiteľstva do rád škôl a školských 

zariadení, 

g) informuje sa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a 

školských zariadení zriadených mestskou časťou, 

h) oboznamuje sa so správami o hospodárskej činnosti škôl a školských zariadení, 

i) pomáha pri nadväzovaní spolupráce škôl v mestskej časti so školami v iných obciach a 

zahraničí, 

j) berie na vedomie správy o činnosti zariadení mestskej časti v sociálnej oblasti, ktorých 

je zriaďovateľom (zaradenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denný 



6 

stacionár a pod.) formou výročnej správy a vyhodnotenia činnosti dennej 

opatrovateľskej služby a terénnej sociálnej služby, 

k) schvaľuje predĺženie doby nájmu k obecným nájomným bytom, 

l) schvaľuje proces prideľovania obecných nájomných bytov, 

m) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v oblasti školstva a sociálnych vecí (sociálnej a bytovej),  

n) zaujíma stanovisko k návrhom VZN v oblasti školstva, poskytovania sociálnych služieb 

a prideľovania obecných nájomných bytov, 

o) zaujíma stanovisko ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti a k jeho 

vyhodnoteniu, 

p) spolupracuje s poskytovateľmi sociálnych služieb, 

q) spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami na území 

mestskej časti, dennými centrami pre seniorov a s občanmi mestskej časti, 

r) vyjadruje sa k navrhovaným plánom, koncepciám a stratégiám v sociálnej oblasti, 

s) vyjadruje sa k riešeniu otázok starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých 

občanov, občanov v núdzi a ostatných znevýhodnených skupín obyvateľov 

t) zaujíma stanovisko k návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v rámci 

oblastí školstva a sociálnych vecí v zmysle aktuálne platného VZN o poskytovaní 

dotácií. 

 

D. Komisia kultúrna a športová 

a) aktívne sa podieľa na implementácii čiastkových vízií pre kultúru a šport, 

b) prerokúva činnosť organizácií mestskej časti pri kultúrnych a športových podujatiach 

na území mestskej časti, 

c) spolupracuje pri obnove duchovného a kultúrneho vedomia obyvateľov mestskej časti 

s cirkevnými, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, 

d) sleduje investičný rozvoj kultúrnych a športových zariadení a vyjadruje sa k nemu, 

e) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie organizácií a zariadení mestskej časti, 

pôsobiacich na úseku kultúry a športu, 

f) vyjadruje sa k prestavbe a výstavbe športových a detských ihrísk, 

g) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v oblasti kultúry a športu a mládeže, 

h) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územnoplánovacích podkladov, 

územnoplánovacích dokumentov a projektov týkajúcich sa telovýchovy, športu a 

využívania voľného času detí a mládeže, 

i) prispieva k vytvoreniu a realizovaniu koncepcie skvalitňovania výchovno- 

vzdelávacích, záujmových a športových činností v mestskej časti, 

j) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v oblasti kultúry a športu, 

k) podieľa sa na riešení problematiky ochrany a obnovy pamiatkových objektov, 

priestorov, kultúrnohistorických hodnôt, a ich spoločenských funkcií v mestskej časti, 

l) spolupracuje s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami na území 

mestskej časti a s občanmi mestskej časti, 

m) zaujíma stanovisko k návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v rámci 

oblastí kultúry a športu v zmysle aktuálne platného VZN o poskytovaní dotácií. 

 

E. Komisia mandátová 

a) overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej len 

„poslanec“) a starostu, 

b) sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a 

orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu 

návrhy na prijatie potrebných opatrení, 
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c) zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, 

d) konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom 

starostu oznamuje miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia 

náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, 

ale nebol zvolený za poslanca (§ 192 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). 

 

F. Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

sa riadi Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je 

uložený v Kancelárii starostu a 1 rovnopis v Kancelárii prednostu. 

2. Tento dodatok č. 2 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rača 

uznesením č. UZN xx/15/11/22/P dňa 15. novembra 2022 a nadobúda účinnosť 

16. novembra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Drotován 

             starosta 
 


