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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 28.06.2016 

 

 

Názov bodu programu: Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Ing. JANATU Jána z 

redakčnej rady novín Naša Bystrica a schválenie dočasného 

zloženia redakčnej rady novín Naša Bystrica 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

A) o d v o l á v a 

člena redakčnej rady novín Naša Bystrica Ing. JANATU Jána. 

 

B) s c h v a ľ u j e 

zloženie redakčnej rady novín Naša Bystrica bez zástupcu Komisie finančnej, pre 

podporu investícií a rozvoj podnikania pri miestnom zastupiteľstve 

Bratislava - Záhorská Bystrica a bez splnenia podmienky dvoch poslancov v redakčnej 

rade novín Naša Bystrica na dobu určitú, a to do termínu septembrového zasadnutia 

zastupiteľstva plánovaného na 13. septembra 2016. 

 

 

 

  



Dôvodová správa 

 

Uznesením č. 16/2015 zo dňa 3.2.2015 som bol schválený za člena redakčnej rady novín 

“Naša Bystrica” - v súlade s čl. VII ods. 1) štatútu novín NAŠA BYSTRICA. V redakčnej rade 

novín som pôsobil ako zástupca Komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

pri miestnom zastupiteľstve Bratislava - Záhorská Bystrica - ako určuje štatút v spomínanom 

článku. 

 

Na zasadnutí redakčnej rady konanej dňa 27.02.2016 som z funkcie člena redakčnej 

rady odstúpil. 

 

Uznesením č. 141/2016  miestne zastupiteľstvo Bratislava - Záhorská Bystrica vzalo na 

vedomie informáciu o mojom odstúpení, ktorú som predložil na zasadnutí zastupiteľstva dňa 

26.4.2016. Napriek tomu, že zastupiteľstvo svojim hlasovaním formálne potvrdilo súhlas s 

odstúpením a v diskusii k bodu rokovania nevyplynuli žiadne pripomienky k forme, ktorou som 

bol z funkcie člena de facto odvolaný, miestny úrad takúto formu odvolania člena redakčnej 

rady neakceptoval. Preto predkladám návrh na uznesenie v znení, kedy ma (ako člena redakčnej 

rady) zastupiteľstvo ODVOLÁVA. 

 

V súvislosti s mojim odvolaním však dochádza k stavu, kedy redakčná rada novín 

Naša Bystrica svojim zložením nenapĺňa požiadavky štatútu novín Naša Bystrica. Štatút v 

čl. VII. „Voľba a zasadnutie redakčnej rady“ určuje zloženie redakčnej  v znení (citujem): 

 

Redakčnú radu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 

Redakčná rada má 8 členov, v zložení: 

 1 zástupca za miestny úrad (ďalej len vydavateľ) je starosta, alebo ním navrhnutý 

zamestnanec vydavateľa, 

 4 zástupcovia z radov členov komisií, a to vždy jeden člen z: 

◦ komisie kultúry,   

◦ komisie školstva, a cestovného ruchu 

◦ komisie športu a cestovného ruchu, 

◦ komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

◦ (minimálne 2 zástupcovia z týchto komisií musia byť poslanci MZ.) 

 2 zástupcovia z radov občanov 
 

Mojim odvolaním teda dochádza k nesúladu v dvoch bodoch a to: 

 komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania nebude zastúpená v 
redakčnej rade, 

 podmienka, keď minimálne 2 zástupcovia z týchto komisií musia byť poslanci MZ 

rovnako nebude splnená. 

 

Najjednoduchším východiskom by za daných okolností bolo zvolenie poslanca 

Ing. BOŠŇÁKA Ivana za člena redakčnej rady, kedy by došlo k naplneniu oboch spomínaných 

bodov nesúladu. Poslanec Ing. BOŠŇÁK je členom komisie finančnej, pre podporu investícií 

a rozvoj podnikania. 

 

Alternatívnym riešením (kedy by bol zvolený iný zástupca komisie finančnej, pre podporu 

investícií a rozvoj podnikania) je následná potrebná zmena v zástupcoch komisie športu a 

cestovného ruchu, alebo komisie školstva, mládeže a informatizácie – za zástupcu, ktorý je 

súčasne poslancom MZ. 

 

S ohľadom k uvedeným faktom navrhujem, aby zastupiteľstvo schválilo fungovanie 

redakčnej rady napriek nesúladu so štatútom. Dočasnú redakčnú radu navrhujem a 



odporúčam schváliť na dobu určitú – do termínu septembrového zasadnutia 

zastupiteľstva plánovaného na 13. septembra 2016. 

 

Schválením dočasnej redakčnej rady sa zabezpečí (a neohrozí) kontinuita vo vydávaní 

novín Naša Bystrica. 


