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Návrh  uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schva ľuje 
 

 
dodatok č. 7 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová  správa 

 
 Mandátová komisia mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2012 
prerokovala návrhy zmien a doplnkov rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktoré 
boli predložené zo strany poslaneckého klubu mestského zastupiteľstva  politickej strany 
KDH, poslaneckého klubu politických strán SDKÚ – DS a MOST - HÍD a poslaneckého klubu 
politických strán SaS a OKS. Na zasadnutie bol prizvaný primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Milan Ftáčnik, ako i poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Peter Lenč, Ing. Libor 
Gašpierik a Mgr. Peter Pilinský. 
 
Zdôvodnenia jednotlivých zmien a doplnení rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva: 
 

1. V čl. 5 ods. 5 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný 
inžinier“. 

 
Doprava je jednou z najcitlivejších tém a preto je potrebné zabezpečiť prítomnosť 
hlavného dopravného inžiniera na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 

2. V čl. 5 ods. 5 v druhej vete sa slová „konatelia obchodných spoločností“ 
nahrádzajú slovami „konatelia, predsedovia predstavenstiev a generálni 
riaditelia obchodných spoločností“. 

 
Úprava vyplynula z tej skutočnosti, že v akciových spoločnostiach nie sú konatelia.  
 

3. V čl. 5 ods. 6 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný 
inžinier“. 

 
Doprava je jednou z najcitlivejších tém a preto je potrebné zabezpečiť prítomnosť 
hlavného dopravného inžiniera na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 
4. V čl. 5 ods.8 sa text poslednej vety: 
    „Ak sa termín na pokračovanie zasadnutia určí ihneď na   zasadnutí, pozvánky   
    v  elektronickej     forme   zašle    organizačné    oddelenie    magistrátu   iba  

neprítomným poslancom.“. 
 
nahrádza textom 
 

           „Ak  sú poslanci uznášaniaschopní a  neprerokujú   všetky  body  schváleného  
           programu,   môže   mestské  zastupiteľstvo   rozhodnúť,   že   sa   v   rokovaní    
           bude   pokračovať   v   inom  náhradnom  termíne, pričom  sa  toto   rokovanie   
           bude  považovať  za  súčasť pôvodného rokovania.“. 
 
Rozposlanie pozvánok elektronickou formou nie je finančne nákladné pre magistrát 
a poslancom príde vhod ak im organizačné oddelenie pripomenie termín náhradného 
zasadnutia. 
V prípade ak sú poslanci uznášania schopní, ale sa rozhodnú najmä v podvečerných 
hodinách ukončiť zasadnutie mestského zastupiteľstva, rozhodnú o  vhodnom 
termíne na prerokovanie zvyšných bodov programu. Táto situácia nebola vhodne 
ošetrená v rokovacom poriadku.  
Ak sa však nezíde dostatočný počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na  
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začiatok rokovania mestského zastupiteľstva alebo ak klesne počet poslancov počas 
rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, prípadne pod trojpätinovú 
väčšinu všetkých poslancov je povinný primátor zvolať do 14 dní nové zasadnutie 
mestského zastupiteľstva na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho  
programu, a to v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
6.  V čl. 5  ods. 17 sa vypúšťa  druhá veta „Prihlásený do rozpravy môže hovoriť  
     v tej istej veci najviac dvakrát“.“ 
 
7.  V čl. 5 ods. 19 znie: 
     „Časový   rozsah    vystúpenia    poslanca,   primátora   a   pozvaných    nemá  
     presahovať 5 minút. V tej istej veci je môžu vystúpiť najviac  dvakrát. Ak rečník  
     počas svojho prvého vystúpenia vo veci požiada predsedajúceho o predĺženie   
     svojho  vystúpenia  o  ďalších  5  minút,   žiadosti  sa  vyhovie.  Po   predĺžení  
     vystúpenia rečník stráca nárok na druhé vystúpenie v tej istej veci“.“ 
 

Rozsah vystúpenia pre všetkých diskutujúcich s výnimkou občanov by mal byť 
riešený prehľadne a jednotne. 

 
8. V čl. 5 ods. 21 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta v znení: 
    „Dĺžka jeho vystúpenia nesmie prekročiť časový limit uvedený v odseku 19.“. 
 

Ak sa predsedajúci zapojí do rozpravy, vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá, ako na 
diskutujúcich poslancov. 

 
9.  V čl. 5 ods. 21 sa na konci pripája nová veta v znení: 
     „Znenie   odseku   21   sa   nevťahuje   na   prednesenie   faktickej   poznámky  
     predsedajúcim.“. 
 

Predsedajúci môže predniesť faktickú poznámku v rozprave bez tohto, aby odovzdal 
vedenie zasadnutia námestníkovi primátora. 

      
10. V čl. 5 ods.25 sa za číslovku „19,“ dopĺňa číslovka „21“.“ 
 

Vyplýva pre povereného zamestnanca magistrátu upozorniť elektronickým zvukovým 
signálom alebo gongom na uplynutie časovej lehoty rečníka.  

 
11. V čl. 5 ods. 26 sa za prvú vetu vkladajú dve nové vety, ktoré znejú: 
      „Ak  poslanec,  ktorý  vystúpil  v  rozprave sa domnieva, že predkladateľ alebo  
      spracovateľ materiálu nereagoval dostatočne v záverečnom  slove  na  otázky  
      a podnety  vyplývajúce z  rozpravy, má  právo  reagovať  na  jeho   záverečné   
      slovo   faktickou   poznámkou.  Predkladateľ   alebo   spracovateľ   má   právo  
      následne reagovať  na  takto vznesenú faktickú poznámku poslancom.“.   
 

Týmto spôsobom sa zabráni úmyselnému alebo neúmyselnému vyhýbaniu sa 
odpovedať na otázky a podnety, ktoré vyplynuli z rozpravy, resp. nesprávnej 
interpretácie vystúpení poslancov v záverečnom slove predkladateľa alebo 
spracovateľa materiálu.  
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12. V čl. 10 ods. 2 sa na koniec pripája táto veta: 
      „Navrhnutí  kandidáti  musia   pred   vykonaním   voľby   vyjadriť   svoj   súhlas  
      s kandidatúrou.“. 
 
13. V čl. 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta: 
     „Navrhnutí  kandidáti  musia   pred   vykonaním   voľby   vyjadriť   svoj   súhlas  
      s kandidatúrou.“. 
 

Podľa pôvodného znenia sa súhlas s kandidatúrou vyžadoval iba od kandidátov na 
členov mestskej rady. Po tejto zmene sa bude súhlas s kandidatúrou vyžadovať aj od 
kandidátov na námestníkov primátora a predsedov komisií mestského zastupiteľstva. 
 

14. V čl. 11 ods. 2 sa prvé dve vety nahrádzajú textom v znení: 
      „Na  interpeláciu  odpovedá  interpelovaný  spravidla  písomne.  Interpelovaný 
      môže  na  interpeláciu  odpovedať  ihneď.  Ak  interpelujúci  pokladá  odpoveď  
      interpelovaného za dostatočnú, môže  sa  vzdať nároku na písomnú odpoveď.  
      Formou   písomnej    odpovede   sa   poslancovi   na   interpeláciu   odpovedá  
      najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  vznesenia  ústnej interpelácie alebo odo dňa  
      doručenia písomnej interpelácie mimo rokovania mestského zastupiteľstva.“. 

 
V novej textácii je jednoznačne uvedené, že v prípade ak je interpelujúci spokojný 
s odpoveďou interpelovaného môže sa vzdať písomnej odpovede.   

 
15. V čl. 11 ods. 2 za druhú vetu sa vkladá nová veta v znení: 
      „Ak    interpelujúci    považuje   za   potrebné   reagovať   na   ústnu   odpoveď  
      interpelovaného, môže tak učiniť vo  faktickej  poznámke. Faktické  poznámky  
      iných poslancov nie sú povolené.“.  
 

Zavedenie možnosti poslancovi „dovysvetliť“ vlastnú interpeláciu alebo opraviť 
primátora alebo členov mestskej rady, ktorí podľa rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva môžu byť interpelovaní, v prípade ak prednesenú interpeláciu zle 
pochopili alebo zle interpretovali.  

      
 Po prerokovaní predloženého materiálu mandátová komisia svojim uznesením 
č. 4/2012, ktoré je prílohou tohto materiálu, odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť návrhy zmien a doplnkov rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
tak, ako je uvedené v návrhu dodatku č. 7, ktorý je súčasťou tohto materiálu. 
 
 Ďalej sa mandátová komisia mestského zastupiteľstva zaoberala zmenou v čl. 
2 ods. 1 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V druhej vete tohto odseku, 
ktorá znie „Klub musí mať najmenej päť členov.“, by sa slovo „päť“ malo nahradiť 
slovom „štyroch“. Členmi mandátovej komisie bolo skonštatované, že navrhovaná 
zmena poslancami Mgr. Petrom Pilinským a Mgr. Oliverom Krížom by bola legitímna, 
nakoľko prišlo v tomto volebnom období k redukcii poslancov z počtu 80 na 45. 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva neprijala k tomuto návrhu uznesenie, 
ale iba kladné stanovisko č. 1/2012, nakoľko táto skutočnosť ešte nebola 
prerokovaná vo všetkých poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva. 
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N á v r h 

 
Dodatok č. 7 

 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
z 29. marca 2012 

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

Čl. I 
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 až č. 6 sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
 

1. V čl. 5 ods. 5 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný    
inžinier“. 

 
2. V čl. 5 ods. 5 v druhej vete sa slová „konatelia obchodných spoločností“  
      nahrádzajú slovami „konatelia, predsedovia predstavenstiev a generálni  
      riaditelia obchodných spoločností“. 

 
3. V čl. 5 ods. 6 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný  

inžinier“. 
 

 
     4. V čl. 5 ods.8 sa text poslednej vety nahrádza novým textom v znení:    

     „Ak  sa  neprerokujú   všetky  body  schváleného  programu,  môže   mestské   
           zastupiteľstvo   rozhodnúť,   že  sa  v  rokovaní   bude   pokračovať   v   inom  
           náhradnom termíne, pričom  sa  toto  rokovanie  bude  považovať  za  súčasť  
           pôvodného rokovania.“. 
 

5.  V čl. 5  ods. 17 sa vypúšťa  druhá veta. 
 
6.  V čl. 5 ods. 19 znie: 
     „Časový   rozsah    vystúpenia    poslanca,   primátora   a   pozvaných    nemá  
     presahovať 5 minút. V tej istej veci je môžu vystúpiť najviac  dvakrát. Ak rečník  
     počas svojho prvého vystúpenia vo veci požiada predsedajúceho o predĺženie   
     svojho  vystúpenia  o  ďalších  5  minút,   žiadosti  sa  vyhovie.  Po   predĺžení  
     vystúpenia rečník stráca nárok na druhú vystúpenie v tej istej veci“.“ 
 
7. V čl. 5 ods. 21 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta v znení: 
    „Dĺžka vystúpenia nesmie prekročiť časový limit uvedený v odseku 19.“. 
 
 
 
 



 
8.  V čl. 5 ods. 21 sa na konci pripája nová veta v znení: 
     „Znenie   odseku   21   sa   nevťahuje   na   prednesenie   faktickej   poznámky  
     predsedajúcim.“. 
      
9.  V čl. 5 ods.25 sa za číslovku „19,“ dopĺňa číslovka „21“.“ 
 
10. V čl. 5 ods. 26 sa za prvú vetu vkladajú dve nové vety, ktoré znejú: 
      „Ak  poslanec,  ktorý  vystúpil  v  rozprave sa domnieva, že predkladateľ alebo  
      spracovateľ materiálu nereagoval dostatočne v záverečnom  slove  na  otázky  
      a podnety vyplývajúce z  rozpravy, má  právo  reagovať  na  záverečné  slovo  
      faktickou poznámkou. Predkladateľ  má  právo  má  právo  reagovať  na  takto  
      vznesenú faktickú poznámku.“.   
 
11. V č. 10 ods. 2 sa na koniec pripája táto veta: 
      „Navrhnutí  kandidáti  musia   pred   vykonaním   voľby   vyjadriť   svoj   súhlas  
      s kandidatúrou.“. 
 
12. V čl. 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta. 
 
13. V čl. 11 ods. 2 sa prvé dve vety nahrádzajú textom v znení: 
      „Na  interpeláciu  odpovedá  interpelovaný  spravidla  písomne.  Interpelovaný 
      môže  na  interpeláciu  odpovedať  ihneď.  Ak  interpelujúci  pokladá  odpoveď  
      interpelovaného za dostatočnú, môže  sa  vzdať nároku na písomnú odpoveď.  
      Formou   písomnej    odpovede   sa   poslancovi   na   interpeláciu   odpovedá  
      najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  vznesenia  ústnej interpelácie alebo odo dňa  
      doručenia písomnej interpelácie mimo rokovania mestského zastupiteľstva.“. 
 
14. V čl. 11 ods. 2 za druhú vetu sa vkladá nová veta v znení: 
      „Ak    interpelujúci    považuje   za   potrebné   reagovať   na   ústnu   odpoveď  
      interpelovaného, môže tak učiniť  vo  faktickej poznámke. Faktické  poznámky  
      iných poslancov nie sú povolené.“.  
 
       

 
                              
 
 
 
 
 

                         
 
 
                             Milan Ftáčnik            

                                                   primátor         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mandátová komisia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Uznesenie č. 4/2012 
21. 3. 2012 

 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť s pripomienkami vznesenými na rokovaní mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy navrhované zmeny a doplnky rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, ako budú spracované 
v návrhu dodatku č. 7 a predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 29. 3. 2012. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4,  za -  4, proti - 0, zdržal sa - 0 

               
 
 

 
 
 
 

Mandátová komisia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Stanovisko č. 1 
   21. 3. 2012  
 

Mandátová komisia mestského zastupiteľstva zaujala kladné stanovisko k úprave čl. 2 ods. 1 
druhej vety rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
nahradiť slovo „päť“  slovom „štyroch“ s tým, aby uvedený návrh bol prerokovaný vo všetkých 
poslaneckých kluboch  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.   
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4, za - 4, proti - 0, zdržal sa - 0 

               
                                                               
 

 
 

 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková 
tajomníčka mandátovej komisie 
mestského zastupiteľstva 


