
         

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

                                         

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ĆASTI BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s § 15 ods. 2 a 3 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len  „štatút“)  schválilo  na  svojom  zasadnutí  dňa  28.  júna  2011  svojím   uznesením  č.  55  tento 
organizačný poriadok:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Organizačný poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „organizačný 
poriadok“) upravuje postavenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská časť“), činnosť, 
úlohy a orgány územnej samosprávy mestskej časti, rozdelenie úloh samosprávy a úloh štátnej správy 
prenesenej  na  mestskú  časť  zákonom,  problematiku  všeobecne  záväzných  nariadení,  zásady 
hospodárenia  s majetkom mestskej  časti,  rozpočet  mestskej  časti,  symboly  mestskej  časti   a ich 
používane a udeľovanie  verejného uznania za zásluhy.

PRVÁ  ČASŤ
POSTAVENIE  MESTSKEJ ČASTI  

Čl. 2
Základné ustanovenia

(1)  Mestská  časť  je  samostatným územným samosprávnym a správnym celkom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Bratislava“); združuje obyvateľov, ktorí majú na jej 
území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávnu činnosť a prenesenú pôsobnosť v rozsahu 
vymedzenom zákonom1) a štatútom; v tomto rozsahu má postavenie obce.

 (2)  Mestská  časť  je  právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených 
zákonom2)a štatútom samostatne hospodári  s vlastným majetkom a s vlastnými  finančnými zdrojmi, 
ako aj s majetkom, ktorý jej bol zverený.

Čl. 3

1 ) Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a  zákon SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2 ) Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.



Územie mestskej časti

(1) Územie mestskej časti tvorí katastrálne územie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

(2) Podrobné vymedzenie územia mestskej časti ustanovilo mestské zastupiteľstvo všeobecne 
záväzným nariadením Bratislavy.3)

(3) Postup pri vykonávaní územných zmien v Bratislave upravujú osobitné predpisy.4)

DRUHÁ  ČASŤ
SAMOSPRÁVA  MESTSKEJ  ČASTI

Čl. 4
Úlohy mestskej časti 

(1) Mestskej časti je podľa osobitného predpisu5) vyhradené

a) zabezpečovať  hospodársky a sociálny rozvoj  mestskej  časti  v nadväznosti  na celomestský 
rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,

b) zabezpečovať  územnoplánovacie  funkcie,  urbanistický  rozvoj  mestskej  časti  a reguláciu 
funkcií  v území  v nadväznosti  na  celomestské  územnoplánovacie  regulatívy,  najmä 
obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,

c) dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,

d) dbať  o ochranu  pamätihodností  miestneho  významu,  ktoré  majú  historický,  kultúrny  alebo 
spoločenský význam pre mestskú časť,

e) zabezpečovať výstavbu,  údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácií  III.  a IV.  triedy 
vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia a verejných priestranstiev zverených do 
správy mestskej časti,

f) zabezpečovať  úlohy  na  úseku  ochrany  spotrebiteľa  a utvárať  podmienky  na  zásobovanie, 
najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,

g) byť  zriaďovateľom školských  zariadení  a plniť  funkciu  školského úradu,  okrem základných 
umeleckých škôl a centier voľného času,

h) utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti 
telesnej kultúry,

i)     vykonávať agendu stavebného úradu.

(2) Mestská časť pri plnení úloh samosprávy miestneho významu podľa osobitného predpisu 
vykonáva najmä tieto pôsobnosti

a) spravuje miestne dane,

b) vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s hnuteľným a  nehnuteľným majetkom Bratislavy 
zvereným jej do správy, s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom získaným vlastnou 
činnosťou,

c) zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet mestskej časti,

d) usmerňuje  ekonomickú  činnosť  v mestskej  časti,  v oblasti  zverenej  do  pôsobnosti  vydáva 
súhlas,  záväzné  stanovisko,  stanovisko  alebo  vyjadrenie  k podnikateľskej  činnosti  a inej 
činnosti  právnických  osôb  a fyzických  osôb a k umiestneniu  prevádzky  na území mestskej 
časti, ak tak ustanovuje osobitný predpis,

3) Všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  6/2001,  ktorým  sa 
podrobne vymedzujú územia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
4) § 3 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 7a ods. 2 zákona  SNR č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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e) utvára  účinný  systém  kontroly  a vytvára  vhodné  organizačné,  finančné,  personálne 
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) vykonáva údržbu a správu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do 
správy  mestskej  časti,  ako  aj  výstavbu,  správu  a údržbu  kultúrnych,  športových  a ďalších 
zariadení,  ktoré  nie  sú  určené  mestským  zastupiteľstvom  do  pôsobnosti  samosprávy 
Bratislavy,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä
1. nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
2. čistenie  miestnych  komunikácií  III.  a IV.  triedy,  správu  a údržbu  verejnej  zelene  a na 

návrh mestskej časti so súhlasom mestského zastupiteľstva aj výstavbu, údržbu a správu 
pohrebísk,

3. udržiavanie čistoty v mestskej časti, 
4. zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti obytnej zóny v lokalitách, ktoré nie sú 

napojené na verejný vodovod, 
5. nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,

h) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb 
obyvateľov mestskej časti a rozvoja mestskej časti,

i) vedie kroniku mestskej časti,  vydáva mesačník Dúbravský spravodajca a používa televízny 
informačný kanál Dúbravská televízia,

j) určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu 
orientačných  čísiel  a udržiava  ju  v súlade  so  skutočným  stavom;  na  označovanie  stavieb 
súpisnými číslami obstaráva na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru,  môže rozhodnúť 
o označovaní  stavieb  orientačnými  číslami  rovnakého  vzoru;  na  účely  prevodu  vlastníctva 
k stavbe a poistenia stavby môže určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez 
kolaudačného rozhodnutia.

Čl. 5
Obyvatelia mestskej časti

(1) Obyvateľom mestskej časti je osoba, ktorá je v nej prihlásená na trvalý pobyt. Môže sa 
zúčastňovať na samospráve Bratislavy a mestskej časti. Má právo 

a) voliť orgány samosprávy Bratislavy a mestskej časti a byť do nich volený, 
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja Bratislavy a mestskej časti, 
c)  zúčastňovať  sa  na  zasadnutiach  mestského  zastupiteľstva,  miestneho  zastupiteľstva  a  na 

verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti a vyjadrovať na nich svoj názor, 
d) byť informovaný prostredníctvom poslancov, 
e) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány Bratislavy a mestskej časti, 
f) používať obvyklým spôsobom zariadenia Bratislavy, mestskej časti a ostatný majetok Bratislavy 

a mestskej časti  slúžiaci pre verejné účely, 
g) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa na 

území Bratislavy, 
h) požadovať pomoc v čase náhlej núdze, 
i) uplatňovať pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti.

(2) Obyvateľ mestskej časti  sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mestskej časti  a  Bratislavy a 
poskytuje pomoc ich orgánom. Je povinný 

a) ochraňovať majetok Bratislavy a mestskej časti  a podieľať sa na nákladoch Bratislavy a 
mestskej časti , 

b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, 
c) napomáhať a udržiavať poriadok v Bratislave  a mestskej časti, 
d) poskytovať podľa svojich  schopností  a možností  osobnú pomoc pri  likvidácii  a odstraňovaní 

následkov živelnej pohromy alebo havárie v Bratislave a v mestskej časti. 

(3) Na samospráve Bratislavy a samospráve mestskej časti  má právo podieľať sa aj ten, kto 
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a) má na území mestskej časti  nehnuteľný majetok, alebo v mestskej časti  platí   
miestnu daň , 

b) je v mestskej časti  prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, 
c) má čestné občianstvo Bratislavy. 

Čl. 6
Miestne orgány

(1) Miestnymi orgánmi sú:

a) miestne zastupiteľstvo,

b) starosta.

(2) Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:

a) miestna rada, 

b) komisie.

(3) Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, 
kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.

Čl. 7
Miestne zastupiteľstvo

(1) Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom 
samosprávy mestskej časti.

(2) Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na 
štvorročné obdobie. Volebné pravidlá pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný 
predpis.4)   Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej 
časti s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000 malo 15 až 25 poslancov.

 (3) Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou primátora, starostu, 
zamestnanca  mestskej  časti,  štatutárneho  orgánu  rozpočtovej  organizácie  alebo  príspevkovej 
organizácie zriadenej mestskou časťou a s funkciou podľa osobitného predpisu.6) 

(4) Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené

a) uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť (ďalej len 
„nariadenie mestskej časti“),

b) vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov,

c) určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so 
štatútom,

d) schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie 
rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,

e) zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,

f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,

g) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov 
mestskej časti,

h) zriaďovať a zrušovať rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené na rozpočet 
mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,

i) zakladať  a  zrušovať  obchodné  spoločnosti  a iné  právnické  osoby  a na  návrh  starostu 

6)Napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
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vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,

j) schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,

k) voliť  a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,  voliť 
a odvolávať miestneho kontrolóra,

l) určovať plat a odmenu starostovi a odmenu miestnemu kontrolórovi,

m) určovať  organizáciu  miestneho  úradu  a schvaľovať  poriadok  odmeňovania  zamestnancov 
mestskej časti,

n) schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,

o) schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, koncepcií a rozvojových 
programov,

p) schvaľovať územné plány zón, ktoré obstaráva mestská časť, 

q) rozhodovať  o zavedení  a zrušení  miestnej  dane,  určovať  náležitosti  miestnej  dane  podľa 
osobitného predpisu,7)

r) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mestskej časti  v medzinárodnom 
združení podľa osobitného predpisu,

s) určovať zásady ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti,

t) rozhodovať o vedení evidencie pamätihodností mestskej časti, 

u) predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev,

v) schvaľovať koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry, utvárať podmienky na športovanie 
detí a rozvoj športu pre všetkých,

w) zriaďovať  komisie  ako  svoje  stále  alebo dočasné  poradné,  iniciatívne  a kontrolné  orgány 
a určovať náplň ich práce,

x) zriaďovať miestny hasičský zbor, vymenúvať a odvolávať jeho veliteľa po schválení Okresným 
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave spravidla na návrh Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany,

y) voliť  a odvolávať  prísediacich  sudcov  z radov  občanov  v obvode  príslušného  súdu  podľa 
osobitného predpisu.

(5) Miestne  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  ďalších  veciach,  ktoré  sú  mu  vyhradené  štatútom 
a osobitnými predpismi.

(6) Rokovanie miestneho zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva, 
ktorý schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

Čl. 8
Vzťah miestneho zastupiteľstva k mestskému zastupiteľstvu

(1) Miestne  zastupiteľstvo  môže  požiadať  mestské  zastupiteľstvo  o  prerokovanie  otázok 
celomestského charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti vrátane návrhu na uznesenie 
mestského  zastupiteľstva.  Primátora  o zaradenie  tejto  požiadavky  na  rokovanie  mestského 
zastupiteľstva požiada starosta dotknutej mestskej časti.

(2) Primátor  požiadavku  miestneho  zastupiteľstva  predloží  na  rokovanie  najbližšieho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.

(3) Ak  je  stanovisko  mestského  zastupiteľstva  k  požiadavke  miestneho  zastupiteľstva 
rozdielne od uznesenia navrhovaného miestnym zastupiteľstvom, je na prijatie uznesenia mestského 
zastupiteľstva  v  tejto  veci  potrebný  súhlas  trojpätinovej  väčšiny  prítomných  poslancov  mestského 
zastupiteľstva.

7) § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Čl. 9
Starosta 

(1) Starosta  je  výkonným orgánom mestskej  časti  a zastupuje  ju  navonok;  je  štatutárnym 
orgánom  mestskej  časti  v  majetkovoprávnych  vzťahoch  mestskej  časti8) a  v  pracovnoprávnych 
vzťahoch  zamestnancov  mestskej  časti;9) v administratívnoprávnych  vzťahoch  mestskej  časti  je 
správnym orgánom.10)

(2) Starosta má právo nosiť insígnie. Insígnie starostu určí miestne zastupiteľstvo.

(3) Starostu  volia  obyvatelia  mestskej  časti  v  priamych  voľbách.  Spôsob  volieb  upravuje 
osobitný predpis.11)

(4) Funkcia  starostu  je  verejnou  funkciou;  je  nezlučiteľná  s  funkciou  primátora,  poslanca 
miestneho zastupiteľstva, zamestnanca mestskej časti, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie 
alebo  príspevkovej  organizácie  zriadenej  mestskou  časťou,  predsedu  samosprávneho  kraja, 
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu.6)

(5) Zánik mandátu starostu upravuje osobitný predpis.12)

(6) Starosta najmä

a) zvoláva  a  vedie  zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva  a  miestnej  rady  a  podpisuje  ich 
uznesenia,

b) podpisuje nariadenia mestskej časti,

c) vykonáva správu mestskej časti,

d) zastupuje  mestskú časť  vo  vzťahu k  štátnym orgánom, k  právnickým osobám a fyzickým 
osobám,  ak  zastupovaním  v  jednotlivých  prípadoch  nepoverí  svojho  zástupcu  alebo 
zamestnancov mestskej časti,

e) podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,

f) rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy  mestskej  časti,  ktoré  nie  sú  zákonom alebo  týmto 
štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,

g) vykonáva zmeny rozpočtu v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom,

h) predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu starostu, návrh na 
vymenovanie  a  odvolanie  riaditeľov  rozpočtových  organizácií  a príspevkových  organizácií 
mestskej časti, návrh na vymenovanie a odvolanie členov orgánov obchodných spoločností 
a iných  právnických  osôb  založených  mestskou  časťou  a vymenúva  a odvoláva  prednostu 
miestneho úradu,

i) určuje  plat  alebo  mzdu  a priznáva  odmeny  zástupcovi  starostu  a  prednostovi  miestneho 
úradu,

j) určuje  plat  alebo  mzdu  a  priznáva  odmeny  riaditeľom  rozpočtových  organizácií 
a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení mestskej časti, 

k) zriaďuje svoje poradné orgány,

l) udeľuje verejné uznanie za zásluhy,

m) vydáva  písomné  stanovisko  k prevodu  vlastníctva  nehnuteľného  majetku  nezvereného  do 
správy mestskej časti.

8) § 20 Občianskeho zákonníka.

9) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

10) § 5 ods. 1 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

11) Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

12) § 13a zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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(7) Postup  pri  pozastavení  výkonu  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva  upravuje  osobitný 
predpis.13)

Čl. 10
Zástupca starostu

(1) Starostu  počas jeho neprítomnosti  zastupuje  jeho zástupca,  ktorého na návrh starostu 
zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu určí, 
ktoré právomoci starostu je oprávnený vykonávať jeho zástupca. 

(2) Zástupca starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.

Čl. 11
Miestna rada

(1) Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. 
Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.

(2) Určenie počtu členov, zloženie a zasadnutia miestnej rady upravujú osobitné predpisy.14)

(3) Miestna rada sa schádza podľa potreby.  Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

(4) Rokovanie  miestnej  rady  upravuje  rokovací  poriadok  miestnej  rady,  ktorý  schvaľuje 
miestna rada.

Čl. 12
Komisie miestneho zastupiteľstva

(1) Komisie  sú  zložené  z  poslancov  miestneho  zastupiteľstva  a  z ďalších  osôb  zvolených 
miestnym zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; 
predsedu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 

(2) Počet  komisií,  ich názvy,  počet  členov,  zloženie  a  úlohy  komisií  určuje  miestne 
zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať a zrušovať.

(3) Komisie v rámci

a) poradnej  funkcie  vypracúvajú  stanoviská  k  materiálom  prerokúvaným  miestnym 
zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu, 

b) iniciatívnej  funkcie  vypracúvajú  návrhy  a  podnety  na  riešenie  dôležitých  otázok  života 
mestskej časti pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,

c) kontrolnej  funkcie  sa  podieľajú  na  výkone  kontroly  realizovania  uznesení  miestneho 
zastupiteľstva, dodržiavania nariadení mestskej časti a vybavovania pripomienok, podnetov, 
sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti.

(4) Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia. 

Čl. 13
Povinnosti a oprávnenia poslancov miestneho zastupiteľstva

1) Poslanec miestneho zastupiteľstva je povinný najmä  

13) § 13 ods. 6, 7 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 14 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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a) zložiť sľub na prvom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 

c) dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony, ostatné  všeobecne  záväzné 
predpisy a rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva,

d) obhajovať záujmy mestskej časti a jej obyvateľov. 

(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca 
zaniká aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho 
zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva  alebo  počas  jedného  roka  nie  je  spôsobilý  zúčastňovať  sa 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa 
bolo  urobené  písomne  alebo  ústne  do  zápisnice.  Pri  písomnom vzdaní  sa  mandátu  jeho  účinky 
nastávajú doručením miestnemu úradu. Ďalšie dôvody zániku mandátu poslanca upravujú osobitné 
právne predpisy. 

(3) Poslanec je oprávnený najmä  

a) predkladať miestnemu zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy návrhy, 

b) interpelovať  starostu  a členov miestnej  rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a 
požadovať od nich informácie a vysvetlenia, 

c) požadovať  od  prednostu  miestneho  úradu,  riaditeľov  organizácií  a  zariadení  a  ostatných 
právnických osôb zriadených miestnym zastupiteľstvom vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa 
ich činnosti,  

d) zúčastňovať sa na previerkach a na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 
uskutočňujú orgány mestskej časti, 

e) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v 
mestskej  časti  podnikateľskú  činnosť,  vo  veciach  týkajúcich  sa  dôsledkov  ich  podnikania 
v mestskej časti,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon plniť si 
poslaneckú funkciu, 

g) združovať sa v poslaneckom klube; na čele poslaneckého klubu je predseda.
 

(4) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Za jej výkon môže mestská časť poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných 
výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov 
platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 

(5) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon 
funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisie, ktorí nie sú poslancami. Mestská 
časť uhrádza zamestnávateľom na ich požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy poslancov 
alebo  inej  odmeny za  ich  prácu.  Poslancom, ktorí  nie  sú v  pracovnom alebo obdobnom pomere 
mestskej časti  poskytuje náhradu ušlého zárobku. 

(6) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti 
miestneho zastupiteľstva, a to spravidla na zhromaždeniach obyvateľov. 

(7) Miestny úrad vytvára všestranné podmienky pre výkon funkcie poslancov, najmä v oblasti 
materiálneho  a  organizačného  zabezpečenia  ich  činnosti; prispieva  k  činnosti  odborných  komisií 
miestneho zastupiteľstva a  ďalších odborných tímov, ktoré orgány samosprávy zriaďujú. 
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(8) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou sudcu a prísediaceho, prokurátora a 
vyšetrovateľa prokuratúry, príslušníka ozbrojených bezpečnostných zborov, starostu mestskej časti, 
zamestnanca  miestneho  úradu,  funkciou  štatutárneho  orgánu  rozpočtovej  alebo  príspevkovej 
organizácie  zriadenej  mestskej  časti,  v  ktorej  bol  zvolený  a  ďalšími  funkciami,  ak  to  ustanovuje 
osobitný predpis. 

(9) Poslanec v súvislosti s výkonom svojej funkcie nesmie prijímať dary alebo iné výhody.

Čl. 14
Miestny kontrolór

Postavenie miestneho kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu 
funkcie,  plat,  rozsah a  pravidlá  kontrolnej  činnosti,  úlohy  miestneho kontrolóra  a  zriadenie  útvaru 
miestneho kontrolóra upravuje osobitný predpis.15) 

Čl. 15
Miestny úrad

(1) Odborné,  administratívne  a organizačné  práce  súvisiace  s plnením  úloh  miestnych 
orgánov plní miestny úrad; je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov 
zriadených miestnym zastupiteľstvom. Miestny úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu miestnych orgánov a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou 
a výpravňou písomností mestskej časti,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej 
rady a komisií miestneho zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, uznesenia miestnej 
rady a rozhodnutia starostu,

e) usmerňuje  po  odbornej  a  metodickej  stránke  rozpočtové  organizácie  a  príspevkové 
organizácie a zariadenia mestskej časti,

f) zabezpečuje plnenie úloh samosprávy mestskej časti,

g) zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.

(2) Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta 
miestneho úradu najmä

a) riadi miestny úrad a organizuje jeho prácu,

b) sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,

c) podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva,

d) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva a starostu.

Čl. 16
Styk s verejnosťou

(1)  Orgány  samosprávy  mestskej  časti  a  orgány  miestneho  zastupiteľstva  pri  plnení  úloh 
súvisiacich so správou mestskej  časti   a jej majetku,  jej  rozvoji  a zveľaďovaní využívajú  podnety, 
námety a pripomienky , ktoré získavajú  

a) v  priamom  styku  s obyvateľmi,  predovšetkým  prostredníctvom  poslancov,  členov  komisií, 
miestneho kontrolóra a zamestnancov  miestneho úradu, 

15) § 18 až 18g zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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b) z informácií získaných poslancami, 

c) od obyvateľov mestskej časti na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, 

d) dôslednou  reakciou  na  oznámenia  a  podnety  obyvateľov  podaných  rôznymi  formami  a 
pravidelným informovaním o úlohách orgánov mestskej časti, 

e)  využívaním vhodných prostriedkov na včasné, pravdivé a úplné informovanie obyvateľov, 
vrátane masovokomunikačných prostriedkov, miestnych novín a miestnej televízie, 

f) prispôsobovaním  úradných  dní  a  hodín  tak,  aby  ich  mohli  obyvatelia  využívať   počas 
určeného pracovného času na miestnom úrade. 

2) O dôležitých a najzávažnejších veciach v  mestskej časti  orgány samosprávy  

a) organizujú zhromaždenia obyvateľov a pohovor starostu s obyvateľmi, 

b) organizujú hlasovanie obyvateľov, ktorí majú v mestskej časti  trvalý pobyt, 

c) zhodnocujú a reagujú na petície obyvateľov, 

d) sprístupňujú,  v  súlade  so  zákonom  o  slobodnom  prístupe  k informáciám,  fyzickým    a 
právnickým  osobám  informácie  o  skutočnostiach  z  činnosti samosprávy mestskej časti 
spôsobom trvalého zverejňovania vybraných údajov a na požiadanie aj jednotlivo o ďalších 
skutočnostiach,  okrem  tých,  ktoré  majú  charakter  utajenia  alebo  ich  zverejnenie  nie  je 
prípustné. 

(3)  Prostredníctvom  mesačníka  Dúbravsky  spravodajca  , Dúbravskej   televízie  a internetu 
www.dubravka.sk ,  informuje  starosta,  zástupca  starostu,  poslanci,  prednosta  miestneho  úradu  a 
zamestnanci  miestneho  úradu  verejnosť  o  činnosti  samosprávy  a  kultúrno-spoločenskom  živote 
mestskej časti. 

TRETIA  ČASŤ
DEĽBA  PRENESENEJ  PÔSOBNOSTI

Čl. 17
Všeobecné ustanovenia k prenesenej pôsobnosti

(1) Na Bratislavu sa zákonom prenášajú niektoré úlohy štátnej správy.16) 

(2) Mestská časť vykonáva úlohy štátnej správy v prenesenej pôsobnosti v rozsahu

a) pôsobností,  ktoré  podľa  osobitných  predpisov  ku  dňu  vykonania  volieb  do  orgánov 
samosprávy obcí (24. novembra 1990) patrili  miestnym národným výborom, ak ich osobitný 
zákon nezveruje orgánom štátu,

b) pôsobností uvedených v štatúte, 

c) pôsobností, ktoré mestské zastupiteľstvo  prenesie na mestskú časť.

 (3) S  prenesením  pôsobnosti  na  mestské  časti  Bratislava  poskytne  mestským  častiam 
potrebné finančné a iné materiálne prostriedky z prostriedkov poskytnutých na tento účel štátom.

(4) Na  určenie  pôsobnosti  Bratislavy  a  mestských  častí  pri  výkone  úloh  štátnej  správy 
prenesených na Bratislavu, ak nie je upravená štatútom, sa primerane použije ustanovenie čl. 9 ods. 7 
štatútu.

16) § 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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ŠTVRTÁ  ČASŤ
 NARIADENIA MESTSKEJ ČASTI

Čl.18
Nariadenia mestskej časti

(1) Mestská časť vydáva pre územie mestskej časti nariadenia na plnenie úloh samosprávy. 
Vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe 
splnomocnenia v zákone a v jeho medziach.

(2) Postup pri príprave, schvaľovaní a vyhlasovaní nariadení mestskej časti upravuje osobitný 
predpis, ktorý vydáva mestská časť.

PIATA  ČASŤ
 MAJETOK  MESTSKEJ  ČASTÍ

Čl. 19
Majetok mestskej časti

(1)  Majetkom  mestskej  časti  sú  veci  nadobudnuté  vlastnou  činnosťou  podľa  osobitných 
predpisov17) a majetkové práva mestskej časti. Na nakladanie a hospodárenie s majetkom mestskej 
časti sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2) 

(2)  Správa  majetku  mestskej  časti  zvereného  Bratislavou,  spôsob  zverenia  a podmienky 
odňatia zvereného majetku sa riadi štatútom.

ŠIESTA  ČASŤ
ROZPOČET

Čl. 20
Rozpočet mestskej časti

Rozpočet mestskej časti, rozpočtový proces, rozpočtové provizórium, pravidlá rozpočtového 
hospodárenia, vytváranie peňažných fondov, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu mestskej 
časti,  finančné vzťahy mestskej  časti  k iným právnickým osobám a fyzickým osobám a porušenie 
finančnej disciplíny upravujú osobitné predpisy.18) 

Čl. 21
Príjmy rozpočtu mestskej časti

Príjmy rozpočtu mestskej časti sú

a) výnosy miestnych daní podľa osobitného predpisu,19) ktorých správu vykonáva podľa tohto 
štatútu,

b) správne poplatky20) za úkony a konania mestskej časti, ktoré podľa tohto štatútu patria do jej 
pôsobnosti,

c) výnosy pokút uložených mestskou časťou,

17) Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.

18) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  zákon  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov.
20) Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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d) nedaňové  príjmy  z  vlastníctva  a  z  prevodu  vlastníctva  majetku  mestskej  časti  a majetku 
Bratislavy zvereného do správy mestskej časti a z činnosti mestskej časti a jej rozpočtových 
organizácií podľa osobitných predpisov,

e) výnosy z finančných prostriedkov mestskej časti,

f) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestskou časťou,

g) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mestskej časti,

h) podiely na daniach v správe štátu podľa štatútu,

i) dotácie z rozpočtu Bratislavy pridelené zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov prenesenej 
pôsobnosti v súlade s týmto štatútom a dotácie zo štátnych fondov,

j) účelové dotácie z rozpočtu Bratislavy, vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na 
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,21) 

k) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

l)     dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade 
so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a dotácie zo štátnych fondov,

m) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Čl. 22
Výdavky rozpočtu mestskej časti

Z rozpočtu mestskej časti sa uhrádzajú 

a) záväzky mestskej časti vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi 
a týmto štatútom,

b) výdavky  na  výkon  samosprávnych  pôsobností  mestskej  časti  podľa  osobitných  predpisov 
a na  činnosť  rozpočtových  organizácií  a  príspevkových  organizácií  zriadených  mestskou 
časťou,

c) výdavky na úhradu nákladov prenesenej pôsobnosti podľa osobitných predpisov a štatútu,

d) výdavky  spojené  so  správou,  údržbou  a  zhodnocovaním  majetku  mestskej  časti,  majetku 
Bratislavy zvereného do správy mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť užíva 
na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a tohto poriadku samosprávy,

e) záväzky  vzniknuté  zo  spolupráce  s Bratislavou,  s  inou  obcou  alebo  s  vyšším  územným 
celkom,  prípadne  s ďalšími  osobami  na  zabezpečenie  úloh  vyplývajúcich  z  pôsobnosti 
mestskej časti vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti,

g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestskou časťou a na výdavky na 
úhradu výnosov z nich,

i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi a štatútom.

SIEDMA  ČASŤ
SYMBOLY  MESTSKEJ ČASTI  A  ICH  POUŽÍVANIE

Čl. 23
Symboly mestskej časti

(1) Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať.

21) Napr. § 7 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

12



(2) Erb a zástava mestskej časti sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

(3) Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť nariadením. 

ÔSMA ČASŤ
A VEREJNÉ  UZNANIE  ZA  ZÁSLUHY

Čl. 24
Verejné uznanie za zásluhy

(1) Starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o mestskú časť, oceniť udelením 
verejného uznania za zásluhy.

(2) Verejné uznanie za zásluhy udeľuje starosta listinou opatrenou podpisom starostu.

DEVIATA  ČASŤ
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. 25
Vykonávanie pôsobnosti

(1) Pôsobnosti obce podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú upravené v štatúte, vykonáva 
Bratislava, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje, že ich vykonáva mestská časť.

(2)  Ak  sa  zmení  osobitný  predpis  a pôsobnosti  mestskej  časti  zostávajú  nezmenené, 
vykonáva ich naďalej mestská časť alebo  Bratislava  podľa deľby pôsobností upravených v štatúte.

Čl. 26
Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

                     Ing. Ján Sandtner  v.r.
                     starosta
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