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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

UZNESENIE č. ......../2021 
zo dňa 10. 09. 2021 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

  s c h v a ľ u j e  
 

 
Rokovací poriadok  Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

 
V súlade s § 11 ods. 2 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon 
o VÚC“) je zastupiteľstvu vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho 
kraja, a to schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva. 
 
Dňa 20.09.2019 bol Uznesením  Zastupiteľstva BSK č. 173/2019 schválený Rokovací poriadok 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý upravil najmä spôsob prípravy, 
podmienky, priebeh a obsah rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
(ďalej aj ako „zastupiteľstvo"), spôsob hlasovania, prijímanie uznesení a všeobecne záväzných 
nariadení, vedenie zasadnutí, kontrolu plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh 
Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
S účinnosťou od 09.04.2021 v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením 
COVID- 19 nadobudla účinnosť novela zákona č. 302/2001 Z. z., ktorá prechodnými 
ustanoveniami upravenými v § 23b dopĺňa možnosť rokovania zastupiteľstva počas krízovej 
situácie online, pričom v zmysle tohto ustanovenia rokovanie zastupiteľstva podľa § 11 možno 
počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými 
prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety 
samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po 
ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja. 
 
 
Nový rokovací poriadok zohľadňuje novelu, účinnú k 09.04.2021 a v Článku 20 upravuje 
spôsob online rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
Týmto rokovacím poriadkom sa súčasne ruší Rokovací poriadok Zastupiteľstva BSK, prijatý 
uznesením č. 173/2019 dňa 20.09.2019 a prijíma sa nové úplné znenie Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Rokovací poriadok prerokovali komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
v dňoch 16.- 18.08. 2021. 
 
Do predloženého návrhu rokovacieho poriadku boli zapracované zmeny, ktoré vyplynuli 
z diskusií na jednotlivých komisiách, t.j. do rokovacieho poriadku boli doplnené „iné osoby“, 
ktoré môžu vystúpiť v Zastupiteľstve BSK a upravený spôsob predkladania materiálov, ktoré 
poslanci navrhujú doplniť do programu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK  
Bod :              „Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja“  

 
Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

 

Finančná komisia 

 

 

Komisia bola 

neuzášaniaschopná  

/materiál neprerokovala/  

Prítomní         4 

Za                   

Proti               

Zdržal              

Nehlasoval     

  

Komisia dopravy 

 

Komisia po prerokovaní 

materiálu odporúča Z BSK 

prerokovať a schváliť materiál 

v predloženej podobe 

Prítomní        9 

Za                   9 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

Akceptované - do rokovacieho 

poriadku boli doplnené iné 

osoby, ktoré môžu vystúpiť 

v Z BSK, a upravený spôsob 

predkladania materiálov, ktoré 

poslanci navrhujú doplniť do 

programu 

zapracované 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí  Komisia po prerokovaní 

materiálu odporúča Z BSK 

prerokovať a schváliť uvedený 

materiál v predloženej podobe 

Prítomní        8 

Za                  8 

Proti               0 

Zdržal            0 

Nehlasoval    0 

  

 

 

 

Komisia školstva, športu a mládeže  Komisia odporúča zapracovať 

do materiálu návrhy z diskusie 

poslancov v čl.VI bod 8 a k Čl. 

VII bod 13, následne predložiť 

materiál na rokovanie Z BSK 

a schváliť. 

Prítomní        9 

Za                  9 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

Akceptované – do rokovacieho 

poriadku boli doplnené iné 

osoby, ktoré môžu vystúpiť 

v Z BSK, a upravený spôsob 

predkladania materiálov, ktoré 

poslanci navrhujú doplniť do 

programu 

zapracované 

Komisia európskych záležitostí, regionálnej 

spolupráce a cestovného ruchu 

Komisia po prerokovaní 

materiálu odporúča Z BSK 

prerokovať predložený materiál 

Prítomní         7   

Za                  6 

Proti               0 

  



a schváliť v predloženej 

podobe 

Zdržal        1   

Nehlasoval    0 

Komisia životného prostredia, regionálneho 

rozvoja a územného plánovania  

Komisia odporúča Z BSK 

prerokovať predložený materiál 

a schváliť po zapracovaní 

pripomienok 

Prítomní         6 

Za                  6 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

Čiastočne akceptované - do 

rokovacieho poriadku boli 

doplnené iné osoby, ktoré 

môžu vystúpiť v Z BSK, 

a upravený spôsob 

predkladania materiálov, ktoré 

poslanci navrhujú doplniť do 

programu 

zapracované 

Komisia kultúry  Komisia berie materiál na 

vedomie a odporúča  ho 

prerokovať v Z BSK  

Prítomní         5 

Za                  5 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

  

Komisia majetku, investícií a verejného 

obstarávania 

Komisia odporúča Z BSK 

prerokovať predložený materiál 

a schváliť po zapracovaní 

pripomienok 

Prítomní         6 

Za                  6 

Proti               0 

Zdržal             0 

Nehlasoval    0 

Akceptované - upravený 

spôsob predkladania 

materiálov, ktoré poslanci 

navrhujú doplniť do programu 

zapracované 

 

 

 

 

 

  


