Dodatok č. 11
k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

z 27. októbra 2016

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa podľa čl. 7 ods. 8
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznieslo:

Čl. I
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. júna 2000, dodatku č. 2 zo dňa 12. apríla 2001,
dodatku č. 3 zo dňa 30. januára 2003, dodatku č. 4 zo dňa 29. apríla 2010, dodatku č. 5 zo dňa
1. júla 2010, dodatku č. 6 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 7 zo dňa 29. marca 2012, dodatku
č. 8 zo dňa 24. septembra 2014, dodatku č. 9 zo dňa 28. mája 2015 a dodatku č. 10 zo dňa
31. marca 2016 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V čl. 3 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slovo „komisií“ vkladajú slová „a iných
poradných orgánov“.

2.

V čl. 3 odsek 4 znie:
„(4) Materiál, ktorý nebol spracovaný a predložený podľa odseku 3 a čl. 6 ods. 6
a ktorý nebol prerokovaný podľa odseku 6 a 7 a čl. 6 ods. 5, môže byť predmetom
rokovania mestského zastupiteľstva len na návrh primátora alebo poslanca, ak
o jeho zaradení na rokovanie rozhodne mestské zastupiteľstvo v rámci
schvaľovania programu zasadnutia osobitným hlasovaním.“.

3.

V čl. 3 odsek 6 znie:
„(6) Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva
vypracúvajú materiály alebo sa podieľajú na ich príprave v rozsahu pôsobnosti
vymedzenej im mestským zastupiteľstvom. Predsedovia komisií môžu vytvoriť
grémium, ktoré posudzuje, do pôsobnosti ktorých komisií patrí materiál
predkladaný osobou uvedenou v odseku 5 prvej vete s výnimkou mestského
kontrolóra, ak predkladá materiál ako výsledok kontroly. Komisiu, pod gestorstvom
ktorej sa bude materiál pripravovať (ďalej len „gestorská komisia“) a ďalšie
komisie, do pôsobnosti ktorých materiál patrí, určí primátor postupom podľa
prílohy k tomuto rokovaciemu poriadku. Grémium predsedov komisií zvoláva
primátor z vlastného podnetu, na základe žiadosti predsedu komisie alebo na
základe žiadosti podľa odseku 7 tak, aby bola dodržaná lehota uvedená v II. časti

ods. 1 prvej vete prílohy k tomuto rokovaciemu poriadku. Ak grémium predsedov
komisií požiada primátora, aby predložil na rokovanie komisií určitý materiál,
primátor je povinný takejto žiadosti bezodkladne vyhovieť.“.
4.

Čl. 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Predkladateľ sa pred predložením materiálu na zasadnutie mestského
zastupiteľstva môže obrátiť na primátora a požiadať ho, aby po porade s grémiom
predsedov komisií určil gestorskú komisiu a ďalšie komisie, do pôsobnosti ktorých
materiál patrí.

5.

V čl. 6 odsek 5 znie:
„(5) Nariadenie a štatút, ako aj ich zmeny a doplnenia a ďalšie materiály
s výnimkou materiálov predkladaných v zmysle čl. 3 ods. 4 schvaľuje mestské
zastupiteľstvo až po ich prerokovaní v gestorskej komisii a ďalších komisiách, do
pôsobnosti ktorých materiál patrí.“.

6.

Čl. 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa gestorská komisia uznesie na zmene alebo doplnení návrhu uznesenia
mestského zastupiteľstva, predkladateľ uvedie takýto návrh uznesenia v dvoch
alebo viacerých variantoch, z ktorých jeden bude návrhom odporučeným touto
komisiou.“.

7.

V čl. 7 ods. 3 prvej vete sa slová „návrhovou komisiou“ nahrádzajú slovom
„predkladateľom“.

8.

Čl. 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak je na platné uznesenie mestského zastupiteľstva potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov alebo ak je na platné uznesenie
mestského zastupiteľstva potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov,
mestské zastupiteľstvo môže schváliť pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy len
takouto väčšinou. Návrh uznesenia, ktorým sa nahrádza pôvodne navrhnuté
uznesenie, sa považuje za pozmeňujúci a doplňujúci návrh podľa prvej vety.“.

9.

V prílohe v II. časti ods. 1 prvá veta znie: „Primátor materiál posúdi a po dohode
s grémiom predsedov komisií určí gestorskú komisiu a ďalšie komisie, do
pôsobnosti ktorých materiál patrí, a to tak, aby k tomuto určeniu došlo do 10 dní
odo dňa, kedy o to požiada predseda komisie podľa Čl. 3 ods. 6 štvrtej vety alebo
poslanec podľa Čl. 3 ods. 7. Primátor zároveň určí príslušné útvary magistrátu
a ďalšie poradné orgány primátora a/alebo mestského zastupiteľstva, ktoré sa majú
k materiálu vyjadriť a túto skutočnosť oznámi predkladateľovi spolu s určením
gestorskej komisie a ďalších komisií, do pôsobnosti ktorých materiál patrí.“.

10. V prílohe v II. časti ods. 1 druhej vete sa za slovo „je“ vkladá slovo „komisia“.

11. V prílohe v II. časti ods. 1 tretej vete sa za slovo „komisie“ vkladajú slová „a
tajomníkmi ďalších komisií, do pôsobnosti ktorých materiál patrí, ako aj
s tajomníkom ďalších poradných orgánov primátora a/alebo mestského
zastupiteľstva“ a slová „doručí mu“ sa nahrádzajú slovami „doručí im“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.

JUDr. Ivan Nesrovnal, v. r.
primátor

