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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
nový názov komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v znení „komisia pre kultúru, médiá a ochranu
kultúrneho dedičstva Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy“.
B. zrušuje
rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a jej
dodatky č. 1 až 7.
C. určuje
rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
s účinnosťou od 01. 10. 2019.
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Dôvodová správa

Materiál sa predkladá z dôvodu zriadenia komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy uznesením č. 8/2018 zo dňa 19. 12. 2018, z dôvodu zmeny zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 192 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň je navrhnutý nový názov komisie kultúry, ochrany historických pamiatok
a mediálna komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, ako je uvedené
v časti A návrhu uznesenia, a to v znení - komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho
dedičstva Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Názov komisie sa mení na
základe návrhu členov komisie prijatého komisiou dňa 13.2.2019.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 63/2019 zo dňa 12. 09. 2019
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Rámcová náplň činností komisií Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a zmena názvu komisie Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 12 ods. 2 Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy určilo dňa ...............2019 uznesením č. xxx/2019 zo dňa ...........
rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Postavenie a úlohy komisií
/1/ Komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„komisia“) zriaďuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské
zastupiteľstvo“) ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
/2/ Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb, ktorých
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
/3/ Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva; predsedu
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní, ak nerozhodne inak, okrem vzdania
sa funkcie predsedu komisie na vlastnú žiadosť, kedy mestské zastupiteľstvo zoberie túto
skutočnosť na vedomie.
/4/ Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo
môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť. Počet členov komisie určuje
mestské zastupiteľstvo tak, aby spravidla každý poslanec bol členom jednej komisie.
/5/ Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, najmä
a) v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným
mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„mestská rada“), ako aj k návrhom zámerov celomestského charakteru z hľadiska
zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„hlavné mesto“)
b) v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých
dôležitých otázok života hlavného mesta pre mestské zastupiteľstvo, mestskú radu a
primátora hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „primátor“),
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c) v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení
mestského zastupiteľstva, dodržiavaní všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta
(ďalej len „nariadenie hlavného mesta“) a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií
obyvateľov hlavného mesta.
/6/ Predseda komisie môže na posúdenie odborných otázok prizývať na rokovanie
komisie expertov a vytvárať dočasné pracovné skupiny (subkomisie). Na pozvanie predsedu
komisie sa zúčastňuje rokovania komisie príslušný námestník primátora a vecne príslušný
vedúci pracovník Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
/7/ Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.
/8/ Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:
a) mandátovú,
b) finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta,
c) územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby,
d) dopravy a informačných systémov,
e) pre školstvo, vzdelávanie a šport,
f) kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnu komisiu,
g) sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania,
h) pre ochranu verejného poriadku,
i) pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu,
j) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského
zastupiteľstva.
II. ČASŤ
ZLOŽENIE KOMISIÍ
Čl. 2
Predseda
/1/ Predseda zodpovedá za riadnu činnosť komisie, vypracúva plán činnosti a zvoláva
jednotlivé zasadnutia.
/2/ Predseda riadi rokovania komisie, navrhuje poradie prerokúvaných materiálov,
zisťuje uznášaniaschopnosť a vyhlasuje výsledky hlasovania.
/3/ Predseda zodpovedá za riadny priebeh rokovania, za dodržiavanie rokovacieho
poriadku a za to, že všetky materiály budú starostlivo prerokované, hodnotené a posúdené.
Čl. 3
Podpredseda
Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie so všetkými
právami a povinnosťami; podpredsedu komisie volí komisia z členov komisie poslancov.
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Čl. 4
Členovia
Členov komisie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Čl. 5
Tajomník
/1/ Tajomník komisie najmä:
a) pripravuje všetky materiály na zasadnutie komisie a zabezpečuje ich včasné doručenie
členom komisie,
b) organizuje zasadnutie komisie a zabezpečuje podmienky pre jej prácu,
c) vedie zápisnicu o rokovaní komisie a spracúva jej vyjadrenia, stanoviská, návrhy
a podnety,
d) zabezpečuje vykonávanie všetkých administratívnych prác spojených s činnosťou
komisie,
e) plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu.
/2/ V prípade neprítomnosti tajomníka zastupuje jeho zástupca.
III. ČASŤ
NÁPLŇ ČINNOSTÍ KOMISIÍ
Čl. 6
Komisia mandátová
Komisia mandátová najmä:
a) overuje platnosť zloženia sľubu poslancov mestského zastupiteľstva /ďalej len
„poslanec“/ a primátora,
b) sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu
návrhy na prijatie potrebných opatrení,
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
primátora oznamuje mestskému 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 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
e) sleduje dodržiavanie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy /ďalej len
„štatút“/ a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva poslancami; v prípade
potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení.
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Čl. 7
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta najmä:
a) zaujíma stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta, k jeho zmenám a doplnkom,
podieľa sa na kontrole jeho čerpania,
b) zaujíma stanovisko k návrhu záverečného účtu,
c) zaujíma stanovisko k výške nájmu a cene predávaného mestského majetku,
d) zaujíma stanoviská k návrhom prenájmov nehnuteľného majetku vrátane prenájmov
nehnuteľného majetku mestským častiam hlavného mesta na dobu dlhšiu ako 10 dní
vrátane každého predĺženia nad túto dobu, okrem bytov a hrobových miest,
e) zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta
a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý mu bol 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 miestnej dane, alebo
celomestského miestneho poplatku v hlavnom meste podľa osobitných predpisov,

g) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,
h) zaujíma stanovisko k návrhu náležitosti miestnej dane, celomestského miestneho
poplatku a celomestskej verejnej dávky,
i)

zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, k emisii cenných
papierov a finančných záväzkov hlavného mesta, príp. ručeniu za obdobné záväzky
iných subjektov,

j)

vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania zamestnancov hlavného mesta a podieľa
sa na kontrole jeho dodržiavania,

k) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie organizácií a zariadení hlavného mesta,
k návrhom na založenie a zrušenie obchodných spoločností a iných právnických osôb
a podieľa sa na kontrole týchto organizácií a zariadení z hľadiska podnikateľských
zámerov hlavného mesta, správy a starostlivosti o zverený majetok a hospodárnosti
činnosti,
l)

vyjadruje sa k návrhom na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta,
hnuteľného majetku hlavného mesta v zmluvnej hodnote nad 3 320,00 Eur,

m) vyjadruje sa k návrhom na zverenie majetku hlavného mesta do správy mestskej časti
hlavného mesta a zverenie majetku hlavného mesta do správy organizáciám hlavného
mesta a k návrhom na odňatie majetku zvereného do správy,
n) prerokúva návrhy majetkových účastí hlavného mesta, mestských rozpočtových
a príspevkových organizácií na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb,
o) vyjadruje sa k návrhom na aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
p) prerokúva návrhy na združovanie prostriedkov hlavného mesta a účasť hlavného mesta
v regionálnych a územných združeniach,
q) zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti cestovného ruchu
a služieb spojených s cestovným ruchom,
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r)

má právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a hospodárenie hlavného mesta dôležitým
otázkam.
Čl. 8
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby najmä:
a) podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu hlavného mesta a návrhom
celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života hlavného mesta,
b) zaoberá sa návrhmi rozvoja hlavného mesta, určenia perspektívnych a neperspektívnych
odvetví a hlavných trendov rozvoja hlavného mesta z hľadiska rezortného, sociálneho,
demografického a ekologického,
c)

posudzuje koncepciu ďalšieho rozvoja poľnohospodárskej výroby a lesného
hospodárstva na území hlavného mesta,

d) podieľa sa na hodnotení jednotlivých dopravných systémov na mestský organizmus, ako
aj vo väzbe na mestskú hromadnú dopravu,
e) podieľa sa na posudzovaní návrhov na vytvorenie, zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie
mestských častí alebo na vykonanie iných zmien ich hraníc,
f) vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v hlavnom meste
a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania,
g) posudzuje z hľadiska hlavného mesta koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
hlavného mesta a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami
ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov,
h) navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov hlavného
mesta,
i) podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, organizácií a zariadení hlavného mesta
z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia,
j) posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia a prírody na území
hlavného mesta a sleduje jej realizáciu,
k) sleduje poľnohospodársku výrobu na území hlavného mesta z hľadiska jej súladu
s ekologickými záujmami, príp. požiadavkami,
l) sleduje odbornú činnosť organizácií Mestské lesy v Bratislave, Zoologická záhrada
Bratislava a spoločnosti OLO a. s. Bratislava,
m) sleduje a koordinuje vzťahy medzi hlavným mestom a organizáciami Slovenského
rybárskeho zväzu a Slovenského poľovníckeho zväzu na území hlavného mesta,
n) navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky hlavného mesta,
o) vyjadruje sa k návrhom nových trendov v hospodárení s bytovým fondom a jeho
dokompletizovaniu,
p) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických osôb a fyzických osôb v hlavnom meste,
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q) vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
na území hlavného mesta, k návrhom na úpravu štítových stien objektov a vozidiel
mestskej hromadnej dopravy,
r) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb celomestského
charakteru.
Čl. 9
Komisia dopravy a informačných systémov
Komisia dopravy a informačných systémov najmä:
a) vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného
mesta, podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu hlavného mesta
a celomestských koncepcií rozvoja dopravy,
b) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy
na území hlavného mesta,
c) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k výsledkom hospodárenia Dopravného podniku
Bratislava, akciovej spoločnosti, METRO Bratislava, a. s., mestskej príspevkovej
organizácie Generálny investor Bratislavy, spoločnosti Bratislavská integrovaná
doprava, a. s.,
d) vyjadruje sa k zmene tarify mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste,
e) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území hlavného mesta
a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru (základný komunikačný systém,
diaľnice, metro),
f) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území hlavného
mesta v zmysle cestného zákona,
g) vyjadruje sa k plánu zimnej údržby a čistenia hlavného mesta,
h) posudzuje koncepciu rozvoja mestského informačného systému.
Čl. 10
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
/1/ V oblasti školstva a vzdelávania komisia najmä:
a) spolupracuje
1. s odbormi školstva, školskými radami škôl a školských zariadení,
2. so vzdelávacími subjektmi hlavného mesta,
3. s mestskou školskou radou,
b) vyjadruje sa k
1. zostavovaniu rozpočtu základných umeleckých škôl a centier voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta,
2. návrhom na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení,
3. návrhom na vyradenie zo siete a zaradenie do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky,
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4. delegovaniu poslancov mestského zastupiteľstva do rád škôl a školských zariadení,
c) sleduje
1. plnenie Zásad vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy k deťom a mládeži,
2. investičný rozvoj škôl a školských zariadení,
d) zaujíma stanoviská k
1. investičným zámerom a rozpočtu údržby škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta,
2. návrhom koncepcií a projektom týkajúcich sa využívania voľného času detí
a mládeže,
3. správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkom a podmienkam škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta,
4. materiálom predkladaným na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva
v oblasti školstva, mládeže a vzdelávania.
/2/ V oblasti športu a rekreácie komisia najmä:
a) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie mestských športových a rekreačných
zariadení,
b) sleduje investičný rozvoj športových a rekreačných zariadení, predovšetkým v správe
hlavného mesta,
c) vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám samosprávy,
zameraných na rozvoj športu a rekreačných zariadení pre deti a mládež,
d) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov týkajúcich sa
oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času,
e) na území hlavného mesta sleduje účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku
športových a rekreačných zariadení,
f)

posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti v oblasti
športu a využívania voľného času,

g) podieľa sa na posudzovaní návrhov na určenie športových a ďalších zariadení, ktorých
výstavbu a údržbu vykonáva hlavné mesto,
h) zaujíma stanoviská k návrhom na riadenie, zakladanie a zrušenie organizácií a zariadení
hlavného mesta pôsobiacich v oblasti telovýchovy a športu,
i)

vyjadruje sa k činnosti mimorozpočtového peňažného fondu na podporu rozvoja
telesnej kultúry v hlavnom meste a navrhuje členov rady tohto fondu,

j)

vyjadruje sa k medzinárodným športovým aktivitám, ktoré zabezpečuje alebo sa na nich
zúčastňuje hlavné mesto,

k) spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Bratislavským samosprávnym krajom a ďalšími športovými subjektmi v oblasti športu,
rekreácie a turistiky.

9

Čl. 11
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva
/1/ V oblasti kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva komisia najmä:
a) podieľa sa na posudzovaní návrhov celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých
oblastí života hlavného mesta z hľadiska kultúry a ochrany historických pamiatok,
b) zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ v hlavom
meste,
c) podieľa sa na posudzovaní územného plánu hlavného mesta z hľadiska zachovania
kultúrnych a historických hodnôt v hlavnom meste,
d) vyjadruje sa k návrhom na vytvorenie, zlúčenie alebo rozdelenie mestských častí
z hľadiska historického,
e) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení
hlavného mesta, pôsobiacich na úseku kultúry,
f) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie organizácií a zariadení
hlavného mesta z hľadiska kultúrno-historického,
g) vyjadruje sa k činnosti mestských organizácií kultúry,
h) zaujíma stanoviská k návrhom na určenie kultúrnych zariadení, ktorých výstavbu
a údržbu vykonáva hlavné mesto,
ch) vyjadruje sa k návrhom na uvedenie do zoznamu významných osobností, pochovaných
na bratislavských cintorínoch,
i) vyjadruje sa k návrhom na určenie názvov ulíc alebo zmeny názvov ulíc, námestí
a iných verejných priestranstiev,
j) zaujíma stanovisko k návrhom na predaj a prenájom pamiatkovo chránených objektov
vo vlastníctve hlavného mesta, ako aj k navrhovaným zmenám ich funkčného využitia,
k) vyvíja aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu v súvislosti s propagáciou
kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok,
l) vyjadruje sa k novým návrhom na zaradenie pamätihodností do Celomestského
zoznamu pamätihodností mesta Bratislavy na území hlavného mesta a k jeho priebežnej
aktualizácii, iniciuje ich obnovu a vyvíja iné aktivity v súvislosti s ich propagáciou
a starostlivosťou,
m) vyvíja aktivity v oblasti starostlivosti o historické cintoríny a vojnové hroby, vyjadruje
sa k činnosti mestských organizácii zabezpečujúcich ich údržbu,
n) vyvíja aktivity v oblasti starostlivosti a ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho
dedičstva, historických pamiatok, objektov a území, iniciuje a dáva podnety na
vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky;
o) vyjadruje sa k materiálom o umiestňovaní reklamných stavieb, rozmiestňovaní
mestského mobiliáru a ostatných prvkov vo verejných priestoroch.
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/2/ V oblasti mediálnej komisie najmä:
a) vyjadruje sa k strategickému a finančnému rámcu mediálnych formátov, ktorých
realizáciu zabezpečuje hlavné mesto prostredníctvom zmluvných mediálnych partnerov
a ďalších mediálnych partnerov (ďalej len „mediálni partneri“) a kontroluje plnenie
tohto rámca,
b) vyjadruje sa ku koncepčnému a tematickému zameraniu mediálnych formátov, ktorých
realizáciu zabezpečuje hlavné mesto prostredníctvom mediálnych partnerov
a kontroluje plnenie tohto rámca,
c) vyjadruje sa k výberu mediálnych partnerov hlavného mesta a ich prípadných
subdodávateľov a kontroluje, či pri ich výbere bol dodržaný zákon o verejnom
obstarávaní, protikorupčné minimum a iné pravidlá ustanovené mestským
zastupiteľstvom
d) vyjadruje sa k pokračovaniu a ukončeniu spolupráce s mediálnymi partnermi hlavného
mesta najmä so zreteľom na ochranu nehmotných kultúrnych a mediálnych aktív
hlavného mesta a kontroluje plnenie zmlúv hlavného mesta s týmito partnermi, ako aj
plnenie uznesení mestského zastupiteľstva týkajúcich sa týchto zmlúv,
e) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu hlavného mesta, k jeho zmenám a doplnkom, najmä
k financovaniu propagácie mesta a jeho zmluvných partnerov a kontroluje jeho plnenie,
f)

poskytuje mediálnym partnerom hlavného mesta na ich žiadosť odporúčania vo vzťahu
k tvorbe a obsahovému zameraniu ich mediálnych formátov,

g) hodnotí obsah jednotlivých mediálnych formátov a predkladá mediálnym partnerom
hlavného mesta návrhy na ďalšie zlepšenie ich obsahovej a formálnej úrovne,
h) vyjadruje sa k výhradám a pripomienkam primátora, poslancov mestského
zastupiteľstva, ako aj verejnosti, k mediálnym formátom, odporúča mediálnym
partnerom odstrániť ich prípadné nedostatky a kontroluje odstraňovanie takýchto
prípadných nedostatkov,
i)

vyjadruje sa k žiadostiam tretích osôb, ktoré sa týkajú práva na odpoveď, práva na
opravu a práva na dodatočné oznámenie podľa Tlačového zákona, ako aj práva na
opravu podľa zákona o vysielaní a retransmisii,

j)

vyjadruje sa k otázkam týkajúcim sa ochrany mravnosti, a to aj na žiadosť orgánov
činných v trestnom konaní alebo orgánov prerokúvajúcich priestupky podľa zákona,
ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých
ohroziť mravnosť,

k) kontroluje objektivitu a vyváženosť mediálnych formátov mediálnych partnerov,
pričom na tieto účely využíva najmä monitoring mediálnych formátov,
l)

kontroluje obsah mediálnych formátov mediálnych partnerov z hľadiska zákazu
politickej reklamy,

m) kontroluje dodržiavanie platnej mediálnej legislatívy a princípov etiky zo strany
mediálnych partnerov,
n) vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých otázok, ktoré patria do jej pôsobnosti
pre mestské zastupiteľstvo, mestskú radu a primátora v mediálnej oblasti.
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Čl. 12
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania najmä:
a) prerokováva pravidelnú správu o poskytovaní opatrovateľskej služby zo strany
hlavného mesta.
b) iniciatívne podporuje rozvoj programu s cieľom zdravšieho obyvateľstva hlavného
mesta,
c) rieši problémy týkajúce sa ubytovní Fortuna a Kopčany,
d) napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta,
e) iniciuje riešenie problémov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,
f)

navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primátorovi udeliť výnimku pre
zaradenie žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov,

g) vyjadruje sa k sociálnej problematike bezdomovcov,
h) navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja bývania hlavného mesta,
i)

sleduje a iniciuje bytovú výstavbu,

j)

navrhuje riešenie problémov bývania zdravotne postihnutých občanov,

k) sleduje a vyhodnocuje opatrenia na zlepšenie úrovne bývania najmä sociálne slabších
vrstiev obyvateľstva hlavného mesta,
l)

navrhuje opatrenia na zlepšenie využívania bytového fondu,

m) navrhuje a podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie predaja bytov podľa zákona
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
n) vyjadruje sa aj k iným návrhom, ktoré sa týkajú problematiky bývania obyvateľov
hlavného mesta,
o) navrhne zmeny všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa sociálnej a bytovej oblasti,
ak si to bude situácia vyžadovať.
Čl. 13
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu verejného poriadku najmä:
a) sleduje stav verejného poriadku v hlavnom meste a navrhuje konkrétne opatrenia
na jeho zlepšenie,
b) vyjadruje sa k materiálom týkajúcim sa mestskej polície, jej organizácie, objemu
financií určených na jej chod a k rozsahu technických prostriedkov potrebných na jej
činnosť,

12

c) prostredníctvom náčelníka mestskej polície spolupracuje so štátnymi orgánmi
a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku v hlavnom meste,
d) vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície
hlavného mesta.

Čl. 14
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu najmä:
a) vypracúva stanovisko k návrhu stratégie rozvoja cestovného ruchu a rozširovania
medzinárodnej spolupráce hlavného mesta,
b) posudzuje koncepciu rozvoja turistického informačného systému hlavného mesta
a usmerňuje jej realizáciu,
c) vyvíja aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce
hlavného mesta,
d) sleduje a koordinuje spoluprácu organizácií hlavného mesta a magistrátu
pri zabezpečovaní aktivít a úloh v oblasti cestovného ruchu a v rámci projektov
medzinárodnej spolupráce,
e) zaujíma stanoviská k návrhom na zmeny v organizácii a riadení rozvoja cestovného
ruchu v podmienkach hlavného mesta,
f) zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti cestovného ruchu
a služieb spojených s cestovným ruchom,
g) sleduje stav v dopravnej dostupnosti k pamiatkam a pozoruhodnostiam hlavného mesta
a infraštruktúry pre turistické autokary a špeciálne dopravné prostriedky pre turistov pri
prehliadkach hlavného mesta a ďalších turistických programoch,
h) sleduje stav a podmienky bezpečnosti turistov na území hlavného mesta,
i) navrhuje opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov rozvoja cestovného ruchu
na život obyvateľov hlavného mesta,
j) získava podnikateľské subjekty pre podporu cestovného ruchu a propagácie hlavného
mesta na Slovensku a v zahraničí,
k) zaujíma stanoviská k navrhovaným projektom medzinárodnej spolupráce vrátane
členstva hlavného mesta v medzinárodných organizáciách.
l) dáva podnety Bratislavskej organizácii cestovného ruchu na tvorbu nových produktov,
m) zbiera podnety zo zahraničia, zahraničných výstav a workshopov na prezentáciu.
Čl. 15
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov najmä:
a) prijíma od poslancov mestského zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách,
zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch (spolu s prílohami v zmysle
ústavného zákona), a to:
aa) oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona do 30 dní odo dňa ujatia sa
výkonu verejnej funkcie (t. z. po zložení sľubu),
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b)

c)
d)
e)

ab) oznámenie podľa č. 7 ods. 1 ústavného zákona každoročne do 31. marca
príslušného kalendárneho roka vrátane oznámenia za rok, resp. jeho časť,
v ktorom ukončil výkon verejnej funkcie,
ac) oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona do 30 dní po uplynutí jedného
roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie,
je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo
pravdivosti požiadať poslanca mestského zastupiteľstva o vysvetlenie; ak komisia
nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie
konania podľa osobitného predpisu,
prijíma oznámenia o výsledkoch od orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného
predpisu,
poskytuje informácie o oznámeniach podľa prvého bodu každej osobe spôsobom
a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona; udelenie výnimky
spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona.
Čl. 16
Dočasné komisie

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť na riešenie konkrétneho problému alebo kontrolnej
úlohy dočasnú komisiu. Jej náplň a dobu trvania určí v uznesení, ktorým ju zriaďuje.
IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 17
Komisie pri plnení svojej poradnej, iniciatívnej a kontrolnej funkcie zabezpečujú
i ďalšie úlohy a pri riešení spoločných otázok úzko medzi sebou spolupracujú.
Čl. 18
Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva obsahujúce alebo riešiace
závažné otázky celomestského charakteru a nariadenia hlavného mesta sa predkladajú
na posúdenie všetkým komisiám.
Čl. 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje je sa rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy s účinnosťou 11. januára 1999 a jeho dodatky:
Dodatok č. 1 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 30. januára 2003.
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Dodatok č. 2 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 16. decembra 2004.
Dodatok č. 3 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 1. februára 2007.
Dodatok č. 4 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 29. marca 2007.
Dodatok č. 5 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 29. mája 2008.
Dodatok č. 6 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 29. septembra 2011.
Dodatok č. 7 rámcovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy nadobudol účinnosť 20. novembra 2017.
Čl. 20
Účinnosť
Táto rámcová náplň činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy nadobúda účinnosť 01. 10. 2019.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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