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N  Á  V  R  H 
stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                  -     v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                                
JUDr. Marek Jánošík                                            -    návrh uznesenia 
právne oddelenie                                                   -    dôvodovú správu 

- pripomienky Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy                                                                               

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová                                  -    návrh  Dodatku č. 3  Štatútu hlavného mesta      
vedúca oddelenia sociálnych vecí                              Slovenskej      republiky      Bratislavy         s    
                                                                                    vyhodnotením pripomienok mestských 
častí                                                                              

 
 
 



Bratislava, jún 2009 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  n e s ú h l a s í 
 
      s návrhom Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
B.  s ch v a ľ u j e 
 
      pripomienky   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Staré Mesto   k návrhu  
      Dodatku  č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
C.  ž i a d a   
 
     Mestské   zastupiteľstvo   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky Bratislavy  o zapracovanie  
     pripomienok  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Staré Mesto   do návrhu   
     Dodatku  č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je miestnemu zastupiteľstvu 
vyhradené vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu Bratislavy (ďalej len „štatút“) a jeho 
dodatkov. 

 
Podľa § 7b ods. 1 zákona štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy 

Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia a 
činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov. 

 
Podľa § 7b ods. 3 zákona na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné 

prerokovanie s mestskými časťami a následné schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov mestského zastupiteľstva. Ak v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu alebo 
jeho dodatku najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová 
väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vypracoval návrh dodatku č. 3  

štatútu (ďalej len „návrh dodatku“) a zaslal ho prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto listom zo dňa 19.2.2009 na pripomienkovanie. Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto následne uplatnil k návrhu dodatku legislatívnotechnické 
pripomienky, ako aj vecné pripomienky. Listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zo dňa 28.4.2009 bol starostovi mestskej časti Bratislava Staré Mesto zaslaný návrh 
dodatku č. 3 spolu s vyhodnotením pripomienok jednotlivých mestských častí s tým, aby sa 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 
jednoznačne vyjadrilo, či súhlasí alebo nesúhlasí s návrhom dodatku. 
 

Predkladateľ upozorňuje na skutočnosť, že niektoré ustanovenia návrhu dodatku sú 
v rozpore so zákonom, konkrétne bod 39 - čl. 29 ods. 2 písm. g) body 1, 4 a 5, v ktorých sa 
mestským častiam ukladá výkon pôsobností (nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom; zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti obytnej zóny v lokalitách, 
ktoré nie sú napojené na verejný vodovod; nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp), ktoré 
zákon výslovne vyhradzuje hlavnému mestu SR Bratislave  a nie jej mestským častiam. V danom 
prípade ide o neprípustné rozširovanie pôsobností mestských častí nad rámec ustanovený 
zákonom. 
 

Predkladateľ má ďalej za to, že aj napriek tomu, že v materiáli „Vyhodnotenie 
pripomienok mestských častí k návrhu dodatku štatútu, ktorý im bol zaslaný“ (ďalej len 
„materiál“) sú všetky pripomienky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) vyhodnotené ako „akceptované“,  jej pripomienky uvedené v položke 18 materiálu boli len 
čiastočne akceptované, pretože napriek ich akceptovaniu nie sú zapracované v predloženom 
návrhu dodatku. Z predloženého návrhu dodatku vyplýva, že financovanie sociálnych služieb sa 
takmer výlučne presúva na mestské časti, neberúc do úvahy rozdelenie kompetencií 
v zabezpečovaní jednotlivých druhov sociálnych služieb medzi hlavné mesto SR Bratislavu 



a mestské časti. Predkladateľ má za to, že pripomienky mestskej časti, ktoré neboli akceptované, 
riešia práve problematiku financovania sociálnych služieb. Vychádzajúc z  rozdelenia kompetencií 
pri zabezpečovaní jednotlivých druhov sociálnych služieb medzi hlavné mesto a mestské časti, je 
predkladateľ  toho názoru, že aj financovanie sociálnych služieb má byť rozdelené medzi hlavné 
mesto SR Bratislavu a mestské časti.  

 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu 
vysloviť nesúhlas s predloženým návrhom dodatku a žiadať Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy o zapracovanie pripomienok mestskej časti do návrhu dodatku.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pripomienky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 
návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

 
1. Bod 39:  V čl. 29 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú body 1, 4 a 5 (v nadväznosti na vypustenie 

týchto bodov  upraviť aj § 44 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
tak, aby bol v súlade s § 6a ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov). 

      Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako 1 a 2. 
 

Odôvodnenie: 
 

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov ustanovuje v § 6a ods. 2 pôsobnosti, ktoré sú vyhradené Bratislave. Zákon v                  
§ 6a ods. 2 písm. e) a f) ustanovuje, že Bratislave je vyhradené zabezpečovať zásobovanie 
vodou a odvádzanie odpadových vôd a zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať triedenie odpadu z domácností 
a z prevádzkarní. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v bode 39 -  čl. 29 ods. 2 písm. g)  bod 1, 4 a 5 v rozpore so zákonom                     č. 
377/1990 Zb. zveruje výkon pôsobností, patriacich zo zákona výlučne Bratislave, mestským 
častiam, čím dochádza k neprípustnému rozširovaniu pôsobností mestských častí nad rámec 
ustanovený zákonom. 
 

2. Bod 54:  V čl. 32 ods. 10 sa písmeno c) dopĺňa bodom 5, ktorý znie: 

„5. odkázanosti na sociálnu službu podľa § 106 ods. 8 u fyzických osôb uvedených v § 106 
ods. 5 pre služby uvedené v písm. e) a f),“. 
 

3.   Bod 54:  V čl. 32 ods. 10  písm. i)  sa za slovo „uzatvára“ vkladajú slová „za služby podľa 
písm. e)“. 

  
4.   Bod 54:  V čl. 32 ods. 10 písm. m) sa na konci pripájajú slová „za služby uvedené v         

písm. e)“.  

5.   Bod 54:  V čl. 32 ods. 10 písm. n) sa na konci pripájajú slová „uvedenej v písm. e)“. 
 

6.   Bod 54:  V čl. 32 ods. 10 písm. q) sa na konci pripájajú slová „uvedenej v písm. e)“. 
 

7. Bod 54:  V čl. 32 ods. 10 písm. s) sa na konci pripájajú slová „za služby uvedené v písm. e)“. 
 

Odôvodnenie k pripomienkam 2 až 7: 
 

Spresnenie v rozdelení kompetencií medzi hlavné mesto SR Bratislavu a mestské časti 
pri zabezpečovaní jednotlivých druhov sociálnych služieb s vplyvom na ich financovanie. 

 
 


