
Návrh na zmenu čl. 5 ods. 8 Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
Doterajšie znenie čl. 5 ods. 8 sa nahrádza novým znením: 
„/8/ Ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania 
mestského zastupiteľstva, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. Ak počas rokovania klesne počet poslancov pod 
nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, primátor vyhlási prestávku. Ak ani po 15 minútach od 
vyhlásenia prestávky nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zvolá primátor do 14 
dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na prerokovanie zostávajúceho programu. V prípade 
pochybnosti o počte prítomných poslancov nechá primátor na návrh ktoréhokoľvek poslanca overiť 
počet prítomných poslancov prostredníctvom ich prezentácie. Počet prítomných poslancov zistených 
pri prezentácií má pri určovaní uznášaniaschopnosti prednosť pred počtom poslancov zisteným 
prostredníctvom hlasovania o uznesení. Ak sa neprerokujú všetky body schváleného programu, tak 
môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť, že sa v rokovaní bude pokračovať v inom náhradnom termíne, 
pričom sa toto rokovanie bude považovať za súčasť pôvodného rokovania.“ 
 
 
Odôvodnenie: Navrhuje sa upraviť postup primátora a mestského zastupiteľstva v situácii, že počet 
poslancov zastupiteľstva klesol počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. Súčasné 
znenie čl. 5 ods. 8 rokovacieho poriadku umožňuje primátorovi, aby po akomkoľvek hlasovaní, pri 
ktorom sa neprezentuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, prerušil rokovanie a zvolal nové 
zasadnutie a to aj v situácii, keď je v rokovacej sále očividne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov. Poslanci majú právo vyjadriť svoj názor na akýkoľvek návrh hlasovaním za, hlasovaním 
proti, zdržaním sa hlasovania, prezentovaním sa a nehlasovaním, alebo neprezentovaním sa. Ak sa 
väčšina poslancov rozhodne vyjadriť svoj názor tým, že sa pri konkrétnom bode neprezentuje, 
neznamená to, že sa tým zastupiteľstvo stáva aj vo vzťahu k ostatným bodom neuznášaniaschopným. 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme oproti súčasnej úprave nasledovné zmeny: 

1. V prípade, že počas rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých 
poslancov, primátor nepreruší rokovanie zastupiteľstva a nezvolá nové zastupiteľstvo, ale najprv 
vyhlási prestávku a ak ani po 15 minútach nebude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov, primátor preruší rokovanie. Touto zmenou sa zabráni tomu, aby bolo rokovanie 
zastupiteľstva prerušované, hoci sa v rokovacej sále alebo v jej blízkosti nachádza nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov zastupiteľstva schopných a ochotných pokračovať v rokovaní.  

2. Zavádza sa pravidlo, že v prípade pochybností o počte prítomných poslancov možno na návrh 
ktoréhokoľvek poslanca urobiť prezentáciu. Prezentáciou zistený počet prítomných poslancov 
bude mať pri určovaní uznášaniaschopnosti zastupiteľstva prednosť pred počtom poslancov 
zisteným prostredníctvom hlasovania o nejakom bode. Touto zmenou sa poslancom umožní, aby 
sa pri určitom konkrétnom hlasovaní neprezentovali, bez toho, aby to malo automaticky za 
následok neuznášaniaschopnosť zastupiteľstva a potrebu prerušiť jeho rokovanie. 

3. Uznášaniaschopnosť zastupiteľstva sa bude určovať len na základe prítomnosti nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov, ako to vyplýva z § 12 ods. 7 zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, nie aj na základe prítomnosti trojpätinovej väčšiny 
všetkých poslancov, ako to s odvolaním sa na čl. 7 ods. 11 robí súčasné znenie čl. 5 ods. 8 



rokovacieho poriadku. Čl. 7 ods. 11 rokovacieho poriadku stanovuje, na schválenie ktorých 
typov uznesení je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zákony v týchto 
prípadoch síce stanovujú, že na schválenie takýchto uznesení je potrebná trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov, neurčujú však, že ak nie je prítomná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov, ale je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zastupiteľstvo prestáva byť 
uznášaniaschopné. 

 
Úprava vo vzťahu k neuznášaniaschopnosti zastupiteľstva na začiatku jeho rokovania, ako aj postup 
v prípade neprerokovania všetkých bodov schváleného programu, sa ponecháva bezo zmeny. 
 


