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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov  
po prerokovaní materiálu: 

A.                                           b e r i e   na   v e d o m i e   a   v y h o v u j e   

protestu prokurátora pod �íslom Pd 36/17/1102-4 zo d�a 18.05.2017 proti uzneseniu 
miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava–Ružinov �. 402/XXIII/2017 zo d�a 
31.01.2017. 
  

T: 27.06.2017 
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Dôvodová správa 

Mestskej �asti Bratislava–Ružinov bol d�a 19.05.2017 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II doru�ený protest prokurátora pod �íslom Pd 36/17/1102-4 datovaný d�a 
18.05.2017 (�alej len „protest prokurátora“) proti uzneseniu miestneho zastupite�stva 
mestskej �asti Bratislava–Ružinov �.  402/XXIII/2017 zo d�a 31.01.2017 (�alej len uznesenie 
zo d�a 31.01.2017“). 

Po miestnom referende je druhou predpokladanou formou realizácie priamej 
demokracie v obci, uskuto�nenie zhromaždenia obyvate�ov obce. Z historického h�adiska je 
verejné zhromaždenie obyvate�ov samosprávneho celku najstaršou formou priamej 
demokracie vôbec. Zhromaždenie obyvate�ov obce je premietnutím klasickej podoby priamej 
demokracie z doby, kedy za demokraticky prijaté rozhodnutia boli považované len tie 
rozhodnutia, ku ktorým sa vyjadrili všetci plnoprávni ob�ania. 

Pod�a Okresnej prokuratúry Bratislava II prijatím uznesenia zo d�a 31.01.2017, 
ktorým miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len „miestne 
zastupite�stvo“) požiadalo starostu mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len „starosta“): 
„o zvolanie verejného prerokovania investi�ného zámeru Brick park na Vrútockej ulici 
s obyvate�mi za ú�asti investora, zárove� o prerušenie konania na stavebnom úrade pokia� sa 
verejné prerokovanie neuskuto�ní a pokia� sa relevantné pripomienky dotknutej verejnosti 
nevyhodnotia, nezapracujú a  žiadalo zaradi� materiál do komisie KÚPŽaD“, �ím 
prekro�ilo rozsah svojich právomocí uvedených v ustanovení § 11 ods. 4 zákona �. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o obecnom zriadení“) 
a § 15 ods. 1 a 2 zákona �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o hlavnom meste“) a rozhodovalo vo veci, 
ktorá neprináleží do jeho pôsobnosti, ke�že stavebné konanie nie je výkonom samosprávy, 
ale výkonom prenesenej štátnej správy.                  

Zvolanie zhromaždenia obyvate�ov obce je zaradené v § 11 ods. 4 písm. f) zákona 
o obecnom zriadení v nadväznosti na �l. 18 ods. 4 písm. g) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v platnom znení do výhradnej kompetencie miestneho zastupite�stva. 
Miestne zastupite�stvo rozhoduje o zvolaní zhromaždenia obyvate�ov obce uznesením, 
pri�om podnet k zvolaniu zhromaždenia obyvate�ov obce môže poda� �ubovo�ný subjekt, 
napr. starosta obce, komisia miestneho zastupite�stva, miestna rada, skupina obyvate�ov obce 
alebo jednotlivý obyvate�, právnická osoba, ktorá hodlá uskuto�ni� v mestskej �asti 
významnú investi�nú aktivitu a pod. Ke�že zvolanie zhromaždenia obyvate�ov obce je 
výlu�nou kompetenciou miestneho zastupite�stva, nemôže o jeho zvolaní rozhodnú� starosta 
obce. Starosta obce môže da� iba podnet miestnemu zastupite�stvu na jeho zvolanie. Rovnako 
zákonodarca nezveruje ani ur�itej osobitne kvalifikovanej skupine (ur�itému percentu) 
obyvate�ov možnos� zvola� zhromaždenie obyvate�ov obce, ktoré by bolo formou výkonu 
samosprávy pod�a § 4 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 10 zákona o hlavnom meste 
Slovenskej republiky.   

     
Vzh�adom k vyššie uvedenému, preto možno vyvodi� nasledovné závery:  

1. starosta nemôže zvoláva� verejné zhromaždenia pod�a § 10 zákona o hlavnom meste 
Slovenskej republiky, nako�ko toto oprávnenie prislúcha iba do kompetencie 
miestneho zastupite�stva, 

2. v zmysle �l. II ods. 2 zákona �. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov Stavebný úrad mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len 
„stavebný úrad“) môže kona� iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Z uvedeného dôvodu miestne zastupite�stvo nemá 

absolútne žiadne kompetencie vo vz�ahu k stavebnému úradu, ktorý musí 
postupova� v zmysle príslušných právnych predpisov, a preto nemôže podmie�ova�
už za�até konania zvolávaním verejných zhromaždení.     
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Za ú�elom vyhovenia vyššie uvedeného protestu prokurátora sa navrhuje tento 
materiál prerokova� v miestnej rade  a v komisiách miestneho zastupite�stva.  
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