Organizačný poriadok
samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka
Z Organizačného poriadku, Čl. VII - Miestna rada
1. Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva.
Plní i funkciu poradného orgánu starostu.
2. Miestna rada má 9 členov. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických
strán v miestnom zastupiteľstve.
3. Miestna rada sa schádza pravidelne podľa časového a obsahového plánu zasadnutí
schváleného miestnou radou.
4. Zasadnutí rady sa zúčastňujú s hlasom poradným prednosta a hlavný kontrolór. Starosta môže
na rokovanie miestnej rady prizvať aj ďalšie osoby.
5. Miestna rada najmä:
a) rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho
zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie miestneho zastupiteľstva,
b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mestskej časti, fondov a
rozpočtu mestskej časti, miestnych poplatkov a verejnej dávky mestskej časti a podáva o
nich návrhy miestnemu zastupiteľstvu alebo starostovi,
c) pripravuje zasadnutia miestneho zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mestskej časti a života v nej a svoje stanoviská podáva
miestnemu zastupiteľstvu a starostovi,
e) prerokúva uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorého výkon starosta pozastavil z
dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva,
g) v prípade a za podmienok ustanovených v čl. VI. ods. 6 napomáha zástupcovi starostu
vykonávať úlohy starostu až do zvolenia a zloženia sľubu nového starostu,
h) schvaľuje zahraničné pracovné cesty starostu a na návrh starostu pracovné cesty
poslancov (tuzemské i zahraničné).
6. Miestna rada je zodpovedná za svoju činnosť miestnemu zastupiteľstvu, ktoré môže radu a jej
jednotlivých členov kedykoľvek odvolať.
7. Miestna rada podáva na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva informáciu o svojej
činnosti od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
8. Príprava, obsah a spôsob rokovania miestnej rady sa riadi rokovacím poriadkom miestnej
rady, ktorý si schvaľuje miestna rada.

