
Na zasadnutí miestnej rady dňa 26.10.2021 bol ako dôvod pre neschválenie navrhovaného 
Rokovacieho poriadku miestnej rady BA-NM u niektorých členov miestnej rady vyňatie článku 6 ods. 
16 súčasného rokovacieho poriadku  :  
 
„Ak MR neprijme navrhované uznesenie, alebo žiaden z pozmeňujúcich návrhov, predsedajúci určí 
pracovnú skupinu z prítomných, ktorá vypracuje nový návrh uznesenia. Ak MR neprijme ani takéto 
uznesenie na svojom ďalšom zasadnutí, starosta môže predložiť vec na prerokovanie MZ na jeho 
najbližšom zasadnutí.“ 
 
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov dôvodilo 
tým, že uznesenia miestnej rady majú vo vzťahu ku starosti mestskej časti len odporúčací charakter. 
Vychádzali sme zo znenia § 18 ods. 1 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave (zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení uvádza totožné v § 14 ods. 3)  :  
 

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

funkciu poradného orgánu starostu.“ 

 
Za účelom porovnania rokovacích poriadkov miestnych rád v mestskej časti Petržalka, Staré Mesto, 
Ružinov, Karlova Ves, Dúbravka a mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy sme dospeli k záveru, že 
takúto úpravu nemajú. Ak rada neschváli materiál/ uznesenie, tento sa už neprerokováva na rade, 
ale priamo až na zasadnutí zastupiteľstva. 
 

  

Petržalka 
 

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2020/09/Rokovac%C3%AD-
poriadok-Miestnej-rady-mestskej-%C4%8Dasti-Bratislava-Petr%C5%BEalka.pdf 
 
Článok V. odsek 8 
„Ak miestna rada nie je schopná prijať uznesenie k prerokovávanému materiálu, 
starosta predloží vec na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšie 
zasadnutie.“ 

Staré mesto 
 

https://www.staremesto.sk/data/old_web/docs/miestna_rada/mzrokporMR.pdf 
 
Článok V. odsek 4 
„Ak rada nie je schopná prijať uznesenie v ktorejkoľvek veci predloženej na jej 
rokovanie, predloží vec na prerokovanie zastupiteľstvu na jeho najbližšom 
zasadnutí.“ 

Ružinov 
 

Vyjadrenie Ing. Buzášovej, vedúcej organizačného oddelenia :  
 
Dobrý deň p. doktor, 
na základe nášho telefonického rozhovoru konštatujem, že Rokovací poriadok našej 
miestnej rady bol vydaný dosť dávno a Vami riešená problematika rozhodnutí 
miestnej rady vo vzťahu k predkladaniu a schvaľovaniu materiálov ako aj prípadné 
obmedzenie právomocí starostu, zo strany miestnej rady, pripravovať  rokovania 
miestneho zastupiteľstva a predkladať na ne materiály  v zmysle zákona o obecnom 
zriadení v ňom nie je riešená.  
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 14 ods. (3) je 
Obecná/miestna rada iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom 
obecného/miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa 
rozhodnutia  obecného/miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného 
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orgánu starostu, t.j. obecná/miestna rada nemá oprávnenie ukladať povinnosti 
starostovi a taktiež nemá rozhodovaciu právomoc. 

Karlova Ves https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Rokovac%C3%AD-poriadok-MiR-
platn%C3%BD-od-2016-07-01.pdf 
 
§ 5 ods. 4 
„Ak miestna rada nie je schopná prijať uznesenie v ktorejkoľvek veci predloženej 
na jej rokovanie starostom alebo iným predkladateľom, predloží vec na 
prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadaní“. 

Dúbravka https://www.dubravka.sk/files/documents/samosprava/miestna_rada-2018-
2022/mr-rokovaci%20poriadok.pdf 
 
Článok 6 ods. 14 písm. c) 
„Ak miestna rada neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadny z navrhovaných 
variantov, predsedajúci určí pracovnú skupinu z prítomných, ktorá vypracuje nový 
návrh uznesenia. Ak miestna rada neprijme ani takéto uznesenie, starosta predloží 
vec na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
prípadne po prerokovaní s predkladateľom stiahne materiál z rokovania miestnej 
rady. Materiál po jeho prepracovaní môže byť predmetom rokovania na ďalšom 
zasadnutí“ 

Bratislava 
 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/dokumenty/rokovaci-poriadok-mestskej-rady-
hlavneho-mesta-sr-bratislavy/ 
 
Neupravuje postup v tejto situácií, resp. neukladá povinnosť predloženia na 
najbližšie zasadnutie mestskej rady.  

 
Súčasne bola vznesená požiadavka, či sa pri schvaľovaní materiálu predloženého na zasadnutie 
miestneho (mestského) zastupiteľstva vyžaduje osobitné hlasovanie/ vyššie kvórum. Odpoveď na túto 
otázku rieši priamo zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v § 12 ods. 4 a 5 nasledovne :  
 

„(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. 

Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré 

ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“ 

 
Ani v jednom z vyššie uvedených odsekov nie je priestor na osobitné (iné  než uvádza zákon) 
hlasovanie o zaradení napríklad vo vzťahu k materiálu ktoré buď neboli schválené na zasadnutí 
miestnej rady, alebo nebol vôbec predložený na zasadnutie miestnej rady.  
 
Platí, že zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, pričom následné zmeny (vyňatie z programu, doplnenie do programu) môže vykonať, ak je 
za takýto návrh nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 
 
JUDr. Rastislav Velček, 27.10.2021 
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