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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  Súhlasí 

s návrhom  dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti 
mestských �astí vykonáva� funkciu procesného opatrovníka pod�a Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 

B. Odporú�a 

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi

zasla� stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

                                         T: ihne� po podpise uznesenia 



      Dôvodová správa 

Na rokovaní Mestského zastupite�stva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bolo d�a 27.10. 
2016 v súlade s �l. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (�alej len „hlavné 
mesto“), uznesením �. 641/2016 schválené rozhodnutie �. 17/2016 primátora hlavného mesta 
o pôsobnosti mestských �astí vykonáva� funkciu procesného opatrovníka pod�a Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 
Dané zmeny boli vykonané v dôsledku zrušenia platnosti právneho predpisu Ob�ianskeho súdneho 
poriadku a jeho nahradením novými procesnými kódexmi – Civilného sporového poriadku, Civilného 
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

Primátor hlavného mesta požiadal listom zo d�a 19.12. 2016 v zmysle �l. 103 ods. 1 Štatútu hlavného 
mesta starostu mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len „mestská �as�) o zaslanie pripomienok 
mestskej �asti k návrhu zmeny Štatútu. Mestská �as� k prijatiu Štatútu nemala žiadne pripomienky, 
nako�ko zmena Štatútu vyvstala zo zmeny legislatívy resp. nahradením novými procesnými kódexmi. 
Svoje stanovisko doru�ila mestská �as� hlavnému mestu listom zo d�a 13.1. 2017. 

Na základe uvedeného primátor hlavného mesta požiadal starostu mestskej �asti o zaslanie písomného 
stanoviska vo forme súhlasu alebo nesúhlasu miestneho zastupite�stva k predloženému návrhu dodatku 
Štatútu do dvoch mesiacov odo d�a požiadania. Prílohou žiadosti je návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta vo veci výkonu funkcie opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím obmedzil v spôsobilosti 
na právne úkony a vo veciach vyjadrovania sa o riadnej starostlivosti o maloletých pod�a Civilného 
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 

  
Návrh materiálu bol predložený na rokovanie miestnej rady d�a 28.3.2017 a komisiám MZ. Komisia 
KLPaK a KŠKaŠ zobrala návrh na vedomie a odporú�a MZ vyda� súhlasné stanovisko k návrhu dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských �astí vykonáva� funkciu 
procesného opatrovníka pod�a Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku 
a Správneho poriadku. 
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             Mestská �as� Bratislava - Ružinov

                Mierová  21, 827 05 Bratislava 212

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
Referát legislatívy a právneho 
poradenstva 
Primaciálne námestie �. 1 
814 99 Bratislava 

Váš list �íslo/zo d�a Naše �íslo    Vybavuje/linka  Bratislava  
MAGS-OLP-155/2015 SOC/CS/1666/2017/2/JAK   Mgr. Valková/276  13.01.2017 

Vážený pán primátor, 

Mestská �as� Bratislava– Ružinov obdržala d�a 19.12.2016 z Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s �l. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (�alej len „Štatút“) žiados� o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu. 
Uznesením �.641/2016 bolo schválené rozhodnutie �. 17/2016 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských �astí hlavného mesta Slovenskej republiky 
vykonáva� funkciu procesného opatrovníka pod�a Civilného sporového poriadku, Civilného 
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 
Zárove� ste nás požiadali v súlade s �l. 103 ods. 1 Štatútu o zaslanie pripomienok k predloženému 
dodatku Štatútu týkajúcemu sa výkonu funkcie opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím 
obmedzil v spôsobilosti na právne úkony a vo veciach vyjadrovania sa o riadnej starostlivosti 
o maloletých. 
Nako�ko zmena Štatútu vyvstala zo zmeny legislatívy resp. zo zrušenia Ob�ianskeho súdneho 
poriadku a jeho nahradením novými procesnými kódexmi (Civilného sporového poriadku, 
Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku), mestská �as� Bratislava-
Ružinov k predloženému návrhu dodatku Štatútu nemá žiadne pripomienky. 

                                                                                       
S pozdravom 

                                                                                      

          Dušan Pekár,v.r. 
              starosta 

  

                                                                            

      

telefón/Fax       I�O/DI�               E-mail                               Stránkové dni: 
ústred�a                 00603155      henrieta.valkova@ruzinov.sk  Po:  7.30h-17.00h    Št:  7.30.h-15.00h 
48 284 111  2020699516                                               Ut:  7.30h-15.00h    Pi:  7.30.h-12.00h 
fax         St:  7.30h-17.00h       
48 284 276          
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