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Návrh uznesenia 

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

A.                                           r u š í   

uznesenie miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava–Ružinov �. 402/XXIII/2017 zo 
d�a 31.01.2017. 

T: 17.10.2017 
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Dôvodová správa 

Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len „miestne 
zastupite�stvo“) na svojom XXVIII. zasadnutí d�a 27.06.2017 prerokovalo protest 
prokurátora pod �íslom Pd 36/17/1102-4 zo d�a 18.05.2017 ako bod �íslo 24.  

  
Miestne zastupite�stvo k tomuto bodu schválilo uznesenie pod �íslom 

494/XXVIII/2017 zo d�a 27.06.2017, ktorým zobralo na vedomie a vyhovelo 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.  

Ako bod �íslo 25 zasadnutia miestneho zastupite�stva bol predložený návrh uznesenia 
miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. .... zo d�a ..., ktorým sa ruší 
uznesenie miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov �íslo 402/XXIII/2017 
zo d�a 31.01.2017. Miestne zastupite�stvo však toto uznesenie neprijalo. 

Mestská �as� Bratislava-Ružinov obdržala d�a 03.10.2017 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II upozornenie prokurátora pod�a § 28 ods. 1 zákona �. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o prokuratúre“) datovaný ku 
d�u 28.09.2017 (�alej len „upozornenie prokurátora“). 

V zmysle § 29 ods. 3 zákona o prokuratúre je Mestská �as� Bratislava-Ružinov 
povinná vybavi� upozornenie prokurátora do 30 dní odo d�a doru�enia.  

Na základe podnetu bola  preskúmaná zákonnos� uznesenia Miestneho zastupite�stva  
mestskej �asti Bratislava-Ružinov �. 402/XXIII/2017 z 31. januára 2017, pod�a ktorého 
miestne zastupite�stvo žiada starostu mestskej �asti o zvolanie verejného prerokovania 
investi�ného zámeru „Brick park“ na Vrútockej ulici s obyvate�mi za ú�asti investora 
a zárove� prerušenie konania na Stavebnom úrade, pokia� sa verejné rokovanie neuskuto�ní 
a pokia� sa verejné pripomienky dotknutej verejnosti nevyhodnotia a nezapracujú, pri�om 
zárove� žiada o zaradenie materiálu o projekte do komisie územného plánu (�alej aj ako 
„napadnuté uznesenie miestneho zastupite�stva“).     

Vzh�adom k tomu, že rozhodovaním o uznesení, týkajúcom sa stavebného konania na 
projekt výstavby radových rodinných domov „Brick park“ miestne zastupite�stvo prekro�ilo 
rozsah svojich právomocí uvedených v ustanovení § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a  
§ 15 ods. 1, 2 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a rozhodovalo o veci, 
ktorá neprináleží do jeho pôsobnosti ke�že stavebné konanie nie je výkonom samosprávy, ale 
výkonom prenesenej štátnej správy, bol proti napadnutému uzneseniu miestneho 
zastupite�stva podaný protest prokurátora pod�a § 36 zákona o prokuratúre pod sp. zn.  
Pd 36/17/1102-4 z 18.05.2017. Prokurátorka žiadala opatrenie v napadnutej �asti v lehote 60 
dní odo d�a doru�enia protestu ako nezákonné zruši� alebo zmeni� v súlade so zákonom 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Protest prokurátora prevzala Mestská �as� Bratislava-Ružinov d�a 19.05.2017. D�a 
14.06.2017 bolo okresnej prokuratúre doru�ené vyjadrenie starostu mestskej �asti k protestu 
prokurátora �. PB/CS 12225/2017/2/PKO zo d�a 07.06.2017, z ktorého vyplývalo, že 
prerokovanie predmetného protestu prokurátora bude po prerokovaní v miestnej rade 
a príslušných komisiách miestneho zastupite�stva predložené miestnemu zastupite�stvu, ktoré 
sa uskuto�ní d�a 27.06.2017.  
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D�a 18.07.2017 bol na Okresnú prokuratúru Bratislava II (�alej len „okresná 
prokuratúra“) doru�ený výsledok o prejednaní protestu prokurátora z 10.07.2017, ktorým 
starosta mestskej �asti Bratislava–Ružinov informoval, že uznesením �. 494/XXVIII/2017 
z 27.06.2017 zobralo miestne zastupite�stvo protest prokurátora na vedomie a vyhovelo mu, 
pri�om k informácii bolo predložené aj samotné uznesenie �. 494/XXVIII/2017 z 27.06.2017. 

Pod�a okresnej prokuratúry miestne zastupite�stvo protestu prokurátora sp. zn. Pd 
36/17/1102-4 zo d�a 18.05.2017 síce fakticky vyhovelo, avšak nerozhodlo o �om tak, ako to 
vyžaduje zákon, teda zrušujúcim uznesením.   

V zmysle § 26 ods. 3 zákona o o prokuratúre, ak orgán územnej samosprávy zistí, že 

protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo pod�a povahy veci zmení.  

  

V zmysle § 26 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak sa orgán územnej samosprávy 

domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.  

Okresná prokuratúra je toho názoru, že miestne zastupite�stvo pochybilo, ke�
o proteste prokurátora nerozhodlo postupom pod�a § 26 ods. 3 zákona o prokuratúre, ale 
zvolilo nezákonný, hybridný spôsob rozhodnutia, ke� síce vzalo protest prokurátora na 
vedomie, uznesením mu vyhovelo, avšak napadnuté uznesenie zostalo na�alej v platnosti. 

Za ú�elom vybavenia vyššie uvedeného upozorneniu  prokurátora sa navrhuje tento 
materiál prerokova� v miestnom zastupite�stve.  
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