
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 11.09.2015 
 

Dňa 22. 09. 2015 v súlade s uznesením číslo 9/II/2014 zo dňa 15.12.2014, ktorým boli schválené  

termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len miestne 

zastupiteľstvo), sa konalo jeho riadne zasadnutie. V súlade Rokovacím poriadkom miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, platným dňom 01.09.2015, schválený uznesením 

číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015 starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podpísal pozvánku 

spolu s programom zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 07.09.2015, ktorá bola zverejnená 

na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti. Program rokovania miestneho zastupiteľstva 

bol v rámci schvaľovania upravený nasledovne: 

- vypustenie bodu číslo 19, 

- vypustenie bodu číslo 20, 

- doplnenie nových bodov do bodu 27. Rôzne:  

A/ Verejné vyhlásenie k štrajkovej pohotovosti k skládke CHZJD. 

B/ Začatie priestupkového konania a udelenie pokuty za rušenie nočného kľudu spoločnosti 

Harley saloon. 

Počet prítomných:  13   

Hlasovanie: ZA:     13/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 106/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 

volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 107/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Návrh na zvýšenie výšky prijatého termínovaného úveru VÚB, a.s. na financovanie projektov 

ISRMO. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 108/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií  za I. polrok 2015. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka 

- uz. č. 109/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Následná finančná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti 

Bratislava–Vrakuňa  č. 7/2013  zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  Mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 110/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
7. Správa o hospodárení  ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava za  1. polrok 2015. predkladá: Mgr. 

Miriana Krajčíková, riaditeľka 

8. Správa o hospodárení  ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava za  1. polrok 2015. predkladá: Mgr. 

Andrea Macháčová, riaditeľka  

9. Správa o hospodárení  ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava za  1. polrok 2015. predkladá: RNDr. 

Jana Weisová, riaditeľka 

10. Správa o hospodárení  MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava za  1. polrok 2015. predkladá: 

Lucia Slováková, riaditeľka 

11. Správa o hospodárení  MŠ Kríková 20, Bratislava za 1. polrok 2015. predkladá: Miroslava 

Koprdová, riaditeľka 

- uz. č. 111/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodných návrhov na návrh 

predsedajúceho, ktorý navrhol zlúčenie bodov 7, 8, 9, 10, 11 do jedného uznesenia. 
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12. Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa                  

za  I. polrok 2015. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 112/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
13. Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2015. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 113/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014-

2020 analytická, strategická a programová časť - rozpracovaný materiál. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 114/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
15. Výstavba podzemných garáží v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 115/IX/2015 - predkladateľ materiálu si  autoremedúrou osvojil úpravu 

navrhnutého uznesenia v časti A/ na základe poslaneckého návrhu. 

16. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska-polikliniky 

na Bebravskej 34 v Bratislave, k.ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 116/IX/2015 - predkladateľ materiálu si  autoremedúrou osvojil poslanecké 

návrhy - doplnenie  navrhnutého uznesenia v časti A/, v časti B/ bod 2 o členov komisie 

z radov poslancov a v časti B/ bod 3. 

17. Zámer odplatného prevodu obchodného podielu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

v spoločnosti  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Toplianska 5 v Bratislave, IČO: 35 815 329. 

predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 117/IX/2015 - predkladateľ materiálu si  autoremedúrou osvojil  doplnenie  

termínu v  časti C/ bod 4 navrhnutého uznesenia. 

18. Zámer založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 118/IX/2015  -  pôvodný návrh uznesenia  v časti B/ bod 3 doplnený 

a prečíslovaný na časť C/ a pôvodná časť C/ prečíslovaná na D/. Predkladateľ 

materiálu si úpravy osvojil autoremedúrou a hlasovaním bolo uznesenie schválené. 
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2015 

o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 03/2015 o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

      Materiál bol predkladateľom vypustený z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

20. Dodatok č. 2 k Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre rok 

2016. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

Materiál bol predkladateľom vypustený z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

21. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2015 zo dňa 22.09.2015 

o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj 

„VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby-

opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, 

v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby. 

predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 119/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
22. Návrh Štatútu Denného centra seniorov   „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej 

časti  Bratislava – Vrakuňa zo dňa  22.09.2015. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 120/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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23. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému  

návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2015  z ............... 

2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani 

z nehnuteľnosti. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

24. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému  

návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2015 z....2015 

o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

mestských častí. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 121/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
25. Dobrovoľné občianske hliadky v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá : JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta. 

- uz. č. 122/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
26. Návrh na zmenu nájomcu na prenájom časti pozemku pod predajným stánkom parc. č. 18/4-

zastavané plochy a nádvoria o výmere 23m
2
 na Šíravskej ul. v Bratislave, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 123/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
27. Rôzne. 

A/ Verejné vyhlásenie k štrajkovej pohotovosti k skládke CHZJD. predkladá: Ing. Milan 

Šindler, poslanec 

- uz. č. 124/IX/2015 -  predkladateľ si osvojil úpravu navrhnutého uznesenia v rámci 

rozpravy.   

B/ Začatie priestupkového konania a udelenie pokuty za rušenie nočného kľudu spoločnosti        

Harley saloon. predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- uz. č. 125/IX/2015 – poslanecký návrh prijatý v rámci pôvodného návrhu. 
C/ Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre rok 2016.      

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 126/IX/2015  - prijaté na návrh starostu mestskej časti. 

28. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

-  uz. č. 127/IX/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

 

 

INFORMATÍVNE MATERIÁLY: 

1.  Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava–Vrakuňa k 30.06.2015. 

      predkladá:  Ing. Lýdia Adamovičová prednostka 

2. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

miestnych komunikáciách. 

     predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová prednostka 

 

 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22.09.2015 boli prijaté uznesenie 

číslo  106/IX/2015 – 127/IX/2015. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 22.09.2015 boli schválenou návrhovou komisiu 

podpísané a predložené na podpis starostovi mestskej časti, ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 

18) rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a  boli dodržané termíny pre ich 

zverejnenie a zaslanie.   
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3. KONTROLNÉ ZISTENIA 

 

3.1. Pre správnu,  úplnú a preukázateľnú evidenciu dokumentácie z rokovaní miestneho 

zastupiteľstva a pre potreby jej archivácie upozorňujem o. i. na čl. 7 bod 2 Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa -  Uznesenia miestneho 

zastupiteľstva, v ktorom:  „Pozmeňovací, prípadne doplňujúci návrh uznesenia môže navrhnúť 

poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Pozmeňovací prípadne doplňujúci návrh 

uznesenia musí byť predložený písomne návrhovej komisii.“ 

 

3.2. Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 22.09.2015, 

ktorými zastupiteľstvo uložilo úlohy prednostke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa neboli v súlade so znením § 11 a § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení.   

Právna úprava zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v oblasti zmenených kompetencií 

starostov a zastupiteľstiev v rozsahu ustanovení § 11 a § 13 nastala zákonom č. 102/2010 Z. 

z.  účinnosťou od 1.4.2010, ktorý súčasne  upravil  aj postavenie obecných úradov. Obecné 

úrady po novele už neplnia úlohu výkonného orgánu zastupiteľstva. Z pôsobnosti miestneho 

zastupiteľstva sa o. i. vyčlenilo určovanie organizácie miestneho úradu a schvaľovanie 

poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti. Tieto predpisy vydáva starosta 

mestskej časti, nakoľko je štatutárnym orgánom mestskej časti v pracovnoprávnych 

vzťahoch zamestnancov mestskej časti. 

 

 

 Podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním,  

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 

uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky 

za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom 

zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,  

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života obce,  

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
5a

) 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a 

rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,  

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a 

zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,  

g) uznášať sa na nariadeniach, 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom 

združení podľa § 21 ods. 1,  

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona
11

) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia 

na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,  

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah 

výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému 

kontrolórovi,  

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 

odmeňovania poslancov,  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20091209.html?ucinnost=31.10.2015#paragraf-20.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20091209.html?ucinnost=31.10.2015#poznamky.poznamka-5a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20091209.html?ucinnost=31.10.2015#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20091209.html?ucinnost=31.10.2015#poznamky.poznamka-11
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l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať 

obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich 

štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v 

právnickej osobe,  

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,  

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

 

Z ustanovení § 11 ods. 4 nevyplýva, že by zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť 

zamestnávateľa, resp. nadriadeného zamestnanca s rozhodovacou právomocou voči prednostovi 

úradu, resp. zamestnancovi  úradu. Nevyplýva z neho ani oprávnenie zastupiteľstva delegovať na 

seba oprávnenie starostu riadiť prácu prednostu úradu.  

 

Zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon. V ostatných veciach sú 

kompetencie zverené starostovi (primátorovi), ktorý je najvyšším výkonným orgánom 

rozhodujúcim vo všetkých veciach správy obce (mesta), ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom 

mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

 

Prehľad zákonných ustanovení: 

 Podľa § 10 ods. 1 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. orgánom obce je aj obecné zastupiteľstvo. 

 Podľa § 10 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby 

stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje 

im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný 

zákon. 

 Podľa § 13 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom 

obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí 

zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

 Podľa § 13 ods. 4 písm. c/ a e/ zák. č. 369/1990 Zb. starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym 

orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, 

ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 Podľa § 13 ods. 5 starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o 

právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v 

oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce 

rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 

 Podľa § 16 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne 

veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 Podľa § 16 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. prácu obecného úradu riadi starosta. (4) V 

obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. 

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 

organizačný poriadok obecného úradu. 

 Podľa § 17 ods. 1, 2 a 3 zák. č. 369/1990 Zb. ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného 

úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva 

starosta. (2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju 

činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. (3) 

Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s 

hlasom poradným. 
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Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že predstaviteľom obce a najvyšším výkonným 

orgánom obce je starosta, ktorý o. i. vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym 

orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie 

sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym 

orgánom obce, ktorý o. i. vymenúva a odvoláva prednostu  úradu, ktorý je zamestnancom 

obce a ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Jedná sa teda o osobu v zamestnancom 

vzťahu k mestskej časti  a jej činnosť ustanovuje organizačný poriadok miestneho  úradu. 

 

Prednosta miestneho  úradu nie je teda subjektom, vo vzťahu ku ktorému by zákon miestnemu 

zastupiteľstvu priznával právomoc určovať náplň jeho práce s poukazom na § 10 ods. 2 zák. č. 

369/1990 Zb..  

 

Pokiaľ by miestne zastupiteľstvo ukladalo prednostovi miestneho úradu povinnosť plniť úlohy,  

resp.  ukladalo by mu povinnosti, tak by uplatnilo zamestnávateľskú právomoc mestskej časti, 

ktorého štatutárnym zástupcom je starosta. Takáto  právomoc zastupiteľstvu však zákonom o 

obecnom zriadení nie je daná.  

 

 Platnosť § 16 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení do 31.3.2010 

 

§ 16 Obecný úrad 

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad 

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

(2) Obecný úrad najmä 

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 

podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 

zastupiteľstva obecnej rady a komisií,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom 

konaní, 

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

(3) Prácu obecného úradu organizuje starosta. 

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného 

úradu.  

 

 Platnosť § 16 a § 17 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1.4.2010 

 

§ 16 Obecný úrad 

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a 

starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

(2) Obecný úrad najmä 

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 

podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 

zastupiteľstva obecnej rady a komisií,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, 

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. 

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta. 

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného 

úradu.  

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 

organizačný poriadok obecného úradu.  
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§ 17 Prednosta obecného úradu 

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu 

organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.  

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 

starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s 

hlasom poradným.  

 

 

4. ODPORÚČANIA 

 

V záujme posilnenia právnej istoty orgánov obce pri výkone samosprávy najmä s prihliadnutím 

na zmeny vykonané v zákone o obecnom zriadení  v oblasti zmenených kompetencií starostu 

a zastupiteľstva, na základe vyššie uvedených skutočností a vychádzajúc aj z rozsudku 
1
/ 

odporúčam predložiť na rokovanie zastupiteľstva dodatok k Rokovaciemu poriadku Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schválený uznesením číslo  78/VI/2015 zo dňa 

23.06.2015, ktorým sa upraví čl. 7 bod 15 s návrhom aby: 

 

a) Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa povinnosti 

spravidla ukladali: 

- Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ak je zriadená), 

- komisiám Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

- poslancom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

b) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa môže starostu, prednostu, 

miestneho kontrolóra a štatutárnych zástupcov právnických osôb založených alebo 

zriadených mestskou časťou žiadať alebo im odporúčať plnenie presne formulovaných úloh 

s určením termínov ich plnenia. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková 
   miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/135/2012 zo dňa 10.5.2013, ktorý na základe dokazovania 

zrušil napadnuté uznesenie mestského zastupiteľstva s odôvodnením, že je v rozpore s ust. § 11 ods 4 a § 16 ods. 1 

zákona o obecnom zriadení. 

 

 

 


