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Návrh uznesenia 
 
 

N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. s c h v a ľ u j e 

 
 

1. k 01.10.2012 zriadenie poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
2. Poslanecké grémium 

(1) Poslanecké grémium posudzuje otázky politickej a procedurálnej povahy, ktoré súvisia s činnosťou 
zastupiteľstva a jeho poslaneckých orgánov, 

(2) Poslanecké grémium posudzuje otázky zásadných strategických koncepcií rozvoja mesta, posudzuje 
priority mesta a navrhuje koncepčné východiska rozpočtovej politiky mesta v stredno a dlhodobom 
horizonte, 

(3) Stanoviská poslaneckého grémia majú pre zastupiteľstvo, jeho orgány a pre primátora povahu 
odporúčaní, 

(4) Poslanecké grémium sa skladá z členov delegovaných poslaneckými klubmi a politickými hnutiami a 
nezávislými poslancami 

(5) Predseda poslaneckého grémia zvoláva poslanecké grémium podľa potreby. 
Predseda poslaneckého grémia zvolá poslanecké grémium bezodkladne na žiadosť primátora, alebo 
na žiadosť dvoch členov poslaneckého grémia.   

(6) Zasadnutia poslaneckého grémia sa môžu zúčastniť primátor a námestníci primátora s hlasom 
poradným. 

 
3. Za predsedu poslaneckého grémia: 

- Mgr. Svena Šovčíka, poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu poslaneckého klubu 
SDKÚ-DS, MOST-HÍD 

 
4. Za člena poslaneckého grémia: 
- Ing. Katarínu Augustinič, poslankyňu mestského zastupiteľstva a predsedníčku poslaneckého klubu 

SaS a Člena poslaneckého grémia,  
- Ing. Jarmilu Tvrdú, poslankyňu mestského zastupiteľstva a predsedníčku poslaneckého klubu KDH, 
- Ing. Slavomíra Drozda, poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu poslaneckého klubu SMER-

SD, 
- Mgr. Olivera Kríža, poslanca mestského zastupiteľstva ako zástupcu za nezaradených poslancov 

mestského zastupiteľstva. 
 
 

B. ž i a d a 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie Štatútu poslaneckého grémia na rokovanie 
októbrového zastupiteľstva 2012. 

 
 
 



Dôvodová  správa 
 
 

 Dňa 25. septembra 2012 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov poslaneckých klubov mestského 
zastupiteľstva a zástupcu nezaradených poslancov mestského zastupitelstva a primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy. Menovaní  prerokovali jednotlivé návrhy organizácie a zlepšenia činnosti mestského 
zastupiteľstva za príslušné poslanecké kluby. Následne sa dohodli na tom, ako odporúčajú ďalej postupovať. 
Predmetná prax je obdobná v rámci iných parlametných orgánov a samospráv. 

 


