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Kód uznesenia: 1.9.1 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

dodatok č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v tomto znení: 

 

„Dodatok č. 11 

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

z 10. decembra 2015 

 

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 z dňa 10. 
decembra 2015 sa dopĺňa takto: 

1.  V čl. 7 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

„e) schválenie koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej 
zmluvy na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“. 

 

2.  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.“. 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

JUDr. Ivan Nesrovnal, LL.M. 

primátor“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Cieľom predloženého dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) je: 

� zosúladiť znenie čl. 7 ods. 11 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva s § 9 
ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), 

� spresniť prijímanie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k návrhom uznesení 
mestského zastupiteľstva, na prijatie ktorých sa vyžaduje trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov (čl. 7 ods. 10 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva) 
alebo trojpätinová väčšina všetkých poslancov (čl. 7 ods. 11 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva). 

Novelou zákona o majetku obcí z roku 2011, ktorá bola prijatá v podobe zákona         
č. 507/2010 Z. z, sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 zmenilo ustanovenie § 9 ods. 2 tohto zákona 
tak, že na schválenie koncesných zmlúv na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných 
zmluvy na poskytnutie služby uzatvorených podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon     
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, sa vyžaduje trojpätinová väčšina všetkých poslancov. 

V nadväznosti na to bol zmenený a doplnený Štatút hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, a to jeho dodatkom č. 6, avšak nie aj rokovací poriadok mestského 
zastupiteľstva, ktorý v čl. 7 ods. 11 taxatívne (čiže nie s použitím slova „najmä“) upravuje, 
kedy sa na schválenie platného uznesenia mestského zastupiteľstva vyžaduje trojpätinová 
väčšina všetkých poslancov. Predložený dodatok č. 11 k rokovaciemu poriadku mestského 
zastupiteľstva preto zosúlaďuje túto procesnú normu s platným zákonom o majetku obcí. 

Zároveň, nie je jednoznačné, akým spôsobom majú poslanci mestského zastupiteľstva 
hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch vrátane návrhu, ktorým sa nahrádza 
pôvodne navrhnuté uznesenie, ak sa tieto návrhy týkajú uznesenia, na ktorého schválenie 
požaduje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva trojpätinovú väčšinu všetkých, resp. 
prítomných poslancov. Na rokovaní mestského zastupiteľstva sa už neraz stalo, že takéto 
pozmeňujúce, doplňujúce alebo nahrádzajúce návrhy k návrhu „trojpätinového“ uznesenia, 
boli prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, čo odporuje zmyslu platných 
zákonov a procesu prijímania uznesení mestského zastupiteľstva. 

Na porovnanie, rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky (zákon 
Národnej rady Slovenskej č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov) v § 37 ods. 2 upravuje túto otázku jednoznačne: „Ak 

je na platné uznesenie národnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov alebo 

ak je v prípadoch ustanovených ústavou potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov, národná rada môže schváliť pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy len takouto väčšinou.“. 
Berúc si inšpiráciu aj z tohto rokovacieho poriadku parlamentu spresňuje dodatok č. 11 
k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstvo spôsob, akým sa majú prijímať 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vrátane návrhov nahrádzajúcich pôvodné uznesenie, ak 
sa na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva vyžaduje trojpätinová väčšina všetkých, 
resp. prítomných poslancov. 



Predložený materiál bol prerokovaný na komisii ... dňa ... Mestská rada hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ho prerokovala a (ne)schválila na svojom rokovaní 
dňa 26. 11. 2015. 


