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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 6.12.2011 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.12.2011 
 
 

N á v r h  
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu 

Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať materiál 
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci Oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Ján Komara 
Oddelenie právne a správnych 
činností 
  

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 

 
 

 



N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
s ú h l a s í   
 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručeným mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto dňa 31.10.2011. 

 
 
 
 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadal dňa 31.10.2011 starostku mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto o zaslanie písomného stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) k návrhu Dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, týkajúceho sa zapracovania zákona č.551/2010 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
 
Podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva požiada primátor 
starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu štatútu alebo 
jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo 
nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí primátorovi písomné 
stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že 
starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že 
miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí. 
 
Miestnemu zastupiteľstvu je predložený návrh uznesenia, ktorým Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto súhlasí s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
  



Návrh 
 

Dodatok č. .. 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z  .......... 2011 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. 
a)  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje: 
 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ... sa mení a 
dopĺňa takto: 
 

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa na konci pripájajú tieto slová „v znení zákona     č. 
551/2010 Z. z.“. 

 
2. V čl. 31 ods. 6 písmeno k) znie: 

„k) je povinná hradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,“. 
 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa na konci pripájajú tieto slová „v znení zákona   č. 
551/2010 Z. z.“. 

 
4. V Čl. 32 ods. 10 písmeno d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto 

slová: „môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej 
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,“.  

 
5. V čl. 32 ods. 10 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: 

„5. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,“. 
 

6. V čl. 32 ods. 10 písmeno m) znie: 

„m) je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,“. 
 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť .............................2011. 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik         
primátor 

 
   
 


