
 
  

Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Vrakuňa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením číslo 12/II/2022                                    

na svojom zasadnutí  dňa 13.12.2022 schválilo Postavenie a náplň práce komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

ČI. 1 

Postavenie a úlohy komisií 

1. Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len 

„komisie") zriaďuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

(ďalej len „miestne zastupiteľstvo") ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. 

2. Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb 

(odborníkov), ktorých volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 

3. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva. 

Predsedu komisie volí a odvoláva (okrem odvolania na vlastnú žiadosť) miestne 

zastupiteľstvo. 

4. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo 

môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušiť. Počet členov komisie 

určuje miestne 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 

miestnym zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov celomiestneho 

charakteru z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mestskej 

časti. Bez stanoviska vecne príslušnej komisie možno materiál zaradiť na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva len na základe osobitného hlasovania, 

b) v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých 

dôležitých otázok života mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská 

časť") pre miestne zastupiteľstvo a starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

(ďalej len „starosta"), 

c) v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania 

uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavaní všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti (ďalej len „nariadenia mestskej časti") a vybavovaní 

podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti. 

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 prednosta miestneho úradu a 

vecne príslušný vedúci oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa (ďalej len „miestny úrad"). 

 

7. Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia. 

 

8. Miestne zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie: 

a) Komisiu finančnú a podnikateľskú  

b) Komisiu pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci 

c) Komisiu výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 

d) Komisiu  mandátovú, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu 

a legislatívnu. 

 
 

II. ČASŤ 

ZLOŽENIE KOMISIÍ 

ČI. 2 

Predseda 

1. Zodpovedá za riadnu činnosť komisie, vypracúva plán činnosti a zvoláva jednotlivé 

zasadnutia. 

2. Riadi rokovania komisie, navrhuje poradie prerokúvaných materiálov, zisťuje 

uznášaniaschopnosť a vyhlasuje výsledky hlasovania. 

3. Zodpovedá za riadny priebeh rokovania, za dodržiavanie rokovacieho poriadku a 

za to, že všetky materiály budú starostlivo prerokované, hodnotené a posúdené. 

ČI. 3 

Podpredseda 

Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie so 

všetkými právami a povinnosťami. Podpredsedu komisie volí miestne zastupiteľstvo z  

radov členov komisie - poslancov. 

ČI. 4 

Členovia 

Členov komisie volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 

ČI. 5 

           Tajomník 

1. Tajomníka komisie na návrh predsedu komisie určí prednosta miestneho úradu 

z radov zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                             

2. Tajomník komisie najmä: 

a) pripravuje všetky materiály na zasadnutie komisie a zabezpečuje ich včasné 

doručenie členom komisie, 

b) organizuje zasadnutia 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. 

 

 

III. ČASŤ 

NÁPLŇ ČINNOSTI KOMISIÍ 

ČI. 6 

Komisia finančná a podnikateľská 
 
Komisia finančná a podnikateľská najmä:  

a) vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti 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 majetku mestskej časti     

    a majetku v správe mestskej časti, 

d) zaujíma stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom   

    mestskej časti,  majetkom zvereným do správy mestskej časti ako aj s majetkom  

    vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestskej časti zverený, ako aj k schvaľovaniu     

    najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľa sa na kontrole  

    hospodárenia s ním, 

e) vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, 

f) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 

g) zaujíma stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky, k emisii  

    cenných papierov a finančných záväzkov mestskej časti, pripadne ručenie za  

    obdobné záväzky iných subjektov, 

h) posudzuje návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti a účasť mestskej  

    časti v regionálnych a územných zduženiach, 

i) posudzuje návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, 

j) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie a zrušenie podnikov, organizácií  

    a zariadení mestskej časti a podieľa sa na kontrole týchto podnikov a zariadení  

    z hľadiska podnikateľských zámerov mestskej časti, správy a starostlivosti o  

    zverený majetok a hospodárnosti činnosti,  

k) vyjadruje sa k návrhom na odpredaj mestského hnuteľného a nehnuteľného  

    majetku v správe mestskej časti, 

l) zaujíma stanoviská k návrhom zmlúv o prenájme nehnuteľného majetku  

    zvereného do správy mestskej časti,  

m)  zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku  

     zvereného do správy mestskej časti, okrem bytov, 

n)  zaujíma stanoviská k plánovaným investičným zámerom v oblasti rozvoja  

     podnikateľských aktivít na území mestskej časti, 

o)  zaujíma stanoviská k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom   
     VZN. 
 



. 

Čl. 7 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a školstvo  

 

1. Spolupracuje s odborom školstva,  sociálnych vecí a inými odbormi Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
2. Vyjadruje sa k materiálom  predkladaným na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v problematike školstva, a sociálnych vecí a 
zdravotníctva 
3. Vyjadruje sa k rozpočtu mestskej časti v oblasti školstva, sociálnych vecí 
a zdravotníctva  
 
V oblasti školstva: 

a) vyjadruje sa k zostavovaniu rozpočtu škôl (ZŠ, MŠ) vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, 

b) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení, 

c) vyjadruje sa k návrhom na vyradenie zo siete a zaradenie do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, 

d) predkladá návrh na delegovanie poslancov miestneho zastupiteľstva do rád 

škôl a školských zariadení, 

e) zaujíma stanoviská k investičným zámerom a rozpočtu údržby škôl a školských 

zriadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

f) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií a projektom týkajúcich sa využívania 

voľného času detí a mládeže, 

g) zaujíma stanoviská k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkom  

a podmienkam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

h) spolupracuje s radami škôl. 

V oblasti sociálnych vecí: 

a) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie zariadení poskytujúcich 

sociálne služby, 

b) zúčastňuje sa na vyhodnocovaní Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, 

c) vyjadruje sa k navrhovaným plánom, koncepciám a stratégiám v oblasti 

sociálnej, bytovej a spolupráce s občianskymi združeniami, 

d) vyjadruje sa k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov týkajúcich sa 

oblasti sociálnej, bytovej a spolupráce s občianskymi združeniami, 

e) vyjadruje sa k návrhom na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti 

v oblasti sociálnej, bytovej a spolupráce s občianskymi združeniami, 

f) vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja a údržby bytového fondu mestskej časti 

a hospodáreniu s bytmi vo vlastníctve mestskej časti, 

g) vyjadruje sa k riešeniu individuálnych problémov občanov v oblasti sociálnej, 

bytovej v prípade, ak o to občania komisiu požiadajú, 

h) vyjadruje sa k správam o činnosti miestneho úradu v oblasti sociálnej, bytovej 

a spolupráce s občianskymi združeniami, 



i) vyjadruje sa k návrhom materiálov v oblasti sociálnej, bytovej a spolupráce 

s OZ ako podklad pre rozhodovanie miestneho zastupiteľstva: 

1. prideľovanie uvoľnených obecných bytov 
2. odpredaj obecných bytov 
3. zmena doby nájmu obecných bytov z doby určitej na neurčitú, 

j) žiadosti o poskytnutie dotácie mestskej časti v zmysle VZN č. 5/2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, 

k) navrhuje opatrenia na zníženie nežiadúcich protispoločenských javov. 

V oblasti zdravotníctva: 

a) navrhuje a vyhodnocuje podporu a rozvoj verejného zdravia  

b) vyjadruje podporu občianskeho združenia v poskytovaní pomoci občanom 

závislých na drogách 

c) vyjadruje sa v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa k aktualizovanému mapovaniu sociálne neprispôsobilých 

občanov a marginalizovaných skupín 

 

Čl. 8 

Komisia pre kultúru a šport 

V oblasti kultúry: 

a) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie organizácií a zariadení 

pôsobiacich na ocenenie významných alebo zaslúžilých občanov mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa  

b) vyjadruje sa k činnosti miestnych kultúrnych organizácií,  

c) vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných 

a propagačných materiálov na území mestskej časti, 

d) vyjadruje sa k rozhodnutiam o pomenúvaní ulíc, námestí a iných verejných 

priestranstiev, 

e) zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v mestskej časti, 

f) podieľa sa na posudzovaní územného plánu hlavného mesta z hľadiska 

zachovania kultúrnych a historických hodnôt v mestskej časti, 

g) zaujíma stanoviská k návrhom na určenie kultúrnych zariadení, ktorých 

výstavbu a údržbu vykonáva mestská časť, 

h) zaujíma stanoviská k návrhom na predaj a prenájom pamiatkovo chránených 

objektov vo vlastníctve mestskej časti, ako aj k navrhovaným zmenám ich 

funkčného využitia, 

i) vyvíja aktivity na podporu domáceho cestovného ruchu v súvislosti 

s propagáciou kultúrnych aktivít a kultúrnych pamiatok. 

V oblasti športu: 

a) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie  a zrušenie športových a rekreačných 

zariadení, príp. rekonštrukciu existujúcich zariadení určených pre šport 

a rekreáciu,  

b) vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám samosprávy 

zameraných na rozvoj športu a rekreačných zariadení pre deti a mládež, 



c) vyjadruje sa k návrhom na vykonávanie hospodárskej a podnikateľskej činnosti 

v oblasti športu a využívania voľného času, 

d) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov 

týkajúcich sa oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času. 

e) dohliada na aktualizáciu pasportu detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

Čl. 9 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 
 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy  najmä: 

a) podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu hlavného mesta a 

mestskej časti a  návrhom celomestských koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí 

života hlavného mesta a mestskej časti, 

b) zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a 

neperspektívnych odvetví a hlavných trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska 

rezortného, sociálneho, demografického, ekologického a energetického, 

c)   posudzuje a navrhuje z hľadiska mestskej časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života mestskej časti a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami 

ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov, 

d) vyjadruje k rozvojovým a projektovým aktivitám mestskej časti a ku koncepcii 
čerpania externých zdrojov grantov a dotácií, 

e) navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v mestskej časti, 

f) vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, k 

stanoviskám k žiadostiam z územnoplánovacieho hľadiska,  

g) vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 

na území mestskej časti, 

h) vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území 

mestskej časti, 

i) vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území 

hlavného mesta a mestskej časti, podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územného plánu 

hlavného mesta a mestskej časti a celomestských koncepcií rozvoja dopravy, 

j) vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na 

území hlavného mesta, 

k) vyjadruje sa k zmene tarify mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, 

l) vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území hlavného mesta 

a k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru (diaľnice, metro), 

m) zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej    

časti v zmysle cestného zákona, 

n) vyjadruje sa k mládežníckym športovým aktivitám a aktivitám mestskej časti zameraných 

na rozvoj športu a rekreačných zariadení pre deti a mládež, 

o) vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a 

podieľa sa na kontrole ich dodržiavania, 

p) navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov mestskej 

časti, 

q) podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti 

z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, 

r) sleduje a koordinuje vzťahy medzi mestskou časťou, hlavným mestom a organizáciami 
Slovenského rybárskeho zväzu a Slovenského poľovníckeho zväzu, 



s) vyjadruje sa a aktívne sa zapája do aktivít spojených s likvidáciou chemickej skládky 

 

ČI. 10 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu 

a legislatívna 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna 

najmä: 

a) overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva (ďalej 

aj ako „poslanec“) a starostu, 

b) sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho 

zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá 

miestnemu 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 starostu oznamuje miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na 

vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal najväčší počet 

hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát (§ 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 Organizačného poriadku mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa (ďalej len „organizačný poriadok MČ) a rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá 

miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, 

f) prijíma od poslancov miestneho zastupiteľstva oznámenia o ich funkciách, 

zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch, 

g) po preskúmaní oznámenia je oprávnená v prípade pochybností o jeho 

úplnosti alebo pravdivosti požiadať poslanca miestneho zastupiteľstva o 

vysvetlenie; ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je 

oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu, 

h) prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý uskutočnil 

konanie podľa osobitného predpisu, 

i) poskytuje informácie o oznámeniach podľa písmena f/ každej osobe 

spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k 

informáciám, 

j) udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a udelenie výnimky v zmysle čl. 8. ods. 4 spolu s odôvodnením 

zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona. 

k) sleduje stav verejného poriadku v mestskej časti, navrhuje konkrétne 

opatrenia na jeho zlepšenie a spolupracuje s Mestskou políciou,  

l) prerokúva podnety podané na porušovateľov verejného poriadku, 

m)   z hľadiska vecnej koordinácie, právnej a legislatívnej čistoty a 

legislatívno-  technickej úpravy zaujíma stanovisko k návrhom všeobecne 

záväzných nariadení mestskej časti, organizačného poriadku mestskej 



časti a k návrhom iných normatívnych dokumentov mestskej časti. 

 

ČI. 11 
Dočasné komisie 

Miestne zastupiteľstvo alebo starosta mestskej časti môže na riešenie 
konkrétneho problému alebo kontrolnej úlohy zriadiť dočasnú komisiu. Jej náplň a 
dobu trvania určí v uznesení alebo rozhodnutí, ktorým ju zriaďuje. 
 

IV. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ČI. 12 

Komisie pri plnení svojej poradnej, iniciatívnej a kontrolnej funkcie zabezpečujú i 

ďalšie úlohy a pri riešení spoločných otázok úzko medzi sebou spolupracujú. 

ČI. 13 

Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva obsahujúce alebo riešiace 

závažné otázky celomiestneho charakteru a nariadenia mestskej časti sa predkladajú 

na posúdenie všetkým komisiám. 

ČI. 14  

Účinnosť 

Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa sú schválené Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dňa 13.12.2022 č. 12/II/2022, s účinnosťou dňa 13.12.2022 a zároveň sa ruší 

dokument Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, ktoré schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dňa 19.02.2019 uznesením č. 39/III/2019.     

    

 

        JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.

                      starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


