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Návrh uznesenia 

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

A.                                            b e r i e   na   v e d o m i e   

Návrh Dodatku �. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015, 

B.                            n e s ú h l a s í 

s predloženým Návrhom Dodatku �. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z ........ 2015 v súlade s �l. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v platnom znení. 

T: 03.11.2015 
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Dôvodová správa 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov bol d�a 23.09.2015 z Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy doru�ený návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (�alej len „návrh dodatku štatútu“) za ú�elom, aby Miestne zastupite�stvo mestskej 
�asti Bratislava – Ružinov (�alej len „miestne zastupite�stvo“) v súlade s �l. 103 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení (�alej len „štatút“) 
cestou starostu Mestskej �asti Bratislava – Ružinov zaslalo súhlasné alebo nesúhlasné 
vyjadrenie do dvoch mesiacov odo d�a požiadania. 

Predmetom návrhu dodatku štatútu je rozšírenie kompetencií Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a mestských �astí Bratislavy o možnos� vydávania nariadení 
v oblasti verejného poriadku v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon �. 369/1990 Zb.“) na �innosti, 
ktorých vykonávanie môže by� zakázané alebo obmedzené na ur�itý �as alebo na ur�itom 
mieste.  

                                                                                                                                                                               
Primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle �l. 9 ods. 7 štatútu  

vydal d�a 31.10.2014 rozhodnutie pod �íslom 17/2014 o pôsobnosti hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a mestských �astí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pri zabezpe�ovaní verejného poriadku, ktoré nadobudlo ú�innos� d�a 01.11.2014.  

Pod�a § 4 ods. 3 písm. n) zákona �. 369/1990 Zb. obec pri výkone samosprávy najmä 
zabezpe�uje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanovi� �innosti, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na ur�itý �as alebo na ur�itom mieste. 

V zmysle výkladového stanoviska JUDr. Jozefa Tekeli, PhD. a JUDr. Mariana 
Hoffmana, PhD. (Jozef Tekeli - Marián Hoffman „Zákon o obecnom zriadení“ Wolters 
kluwer, 2014 str. 158-159) citované zákonné ustanovenie § 4 ods. 3 písm. n) zákona  
�. 369/1990 Zb. predstavuje zásadný aplika�ný problém, ke�že je iba generálnym 
splnomoc�ujúcim ustanovením pre stanovenie zákazov a obmedzení zo strany obce vo�i 
nepodriadeným fyzickým a právnickým osobám, avšak bez konkrétnejšieho zákonného obsahu 
tejto právnej normy. Obec pri formulovaní �inností, ktoré sú na jej území zakázané, však musí 
dôsledne rešpektova� obmedzenia normotvorby stanovené v �l. 13 Ústavy Slovenskej 
republiky. S náro�nou právnou interpretáciou týchto súvisiacich ústavných a zákonných 
noriem sa po�as celej vyše dvadsa� ro�nej existencie slovenské obecné samosprávy nedokážu 
v rámci aplika�nej praxe právne komfortným spôsobom vysporiada� �o vedie k neustálym 
pochybeniam Slovenských obcí pri aplikácii tohto ustanovenia. Navyše, v sú�asnosti 
presadzovaný reštriktívny prístup vonkajších kontrolných orgánov obecnej normotvorby 
(Ústavný súd Slovenskej republiky, správne súdnictvo, Prokuratúra Slovenskej republiky) 
k interpretácii ustanovenia § 4 ods. 3 zákon �. 369/1990 Zb. �iní bez existencie osobitnej 
právnej úpravy v špeciálnom zákone z ustanovenia n) obsolétnu a nevykonate�nú právnu 
normu. Rešpektujúc tento záver, zákonodarca na viacerých úsekoch správy formuluje obciam 
špeciálne splnomocnenia na stanovenie zákazov �inností napr. na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými toxikomániami, ochrany nefaj�iarov, pyrotechniky na zábavné 
a oslavné ú�ely at�... 

V zmysle výkladového stanoviska JUDr. Heleny Spišiakovej (JUDr. Helena 
Spišiaková „Zákon o priestupkoch komentár“, Wolters kluwer, máj 2015, str. 258) pojem 
„verejný poriadok“ nie je v našom právnom poriadku jednozna�ne zadefinovaný a považuje 
sa za neur�itý právny pojem. Vo všeobecnosti je však verejný poriadok chápaný ako súhrn 
pravidiel konania  a správania sa �udí na verejnosti. Tieto pravidlá môžu by� obsiahnuté  
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v právnych normách, ako aj v normách mimoprávnych, najmä morálnych, etických 
a spolo�enských. Avšak dodržiavanie a zachovávanie týchto pravidiel je pod�a všeobecného  
presved�enia zvyklos�ou pod�a mienky vä�šiny �udí v ur�itej spolo�nosti je aj podmienkou 
usporiadaného a pokojného spolužitia s oh�adom na konkrétny �as  a miesto. 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov listom zo d�a 24.03.2015 adresovaným na Hlavné 
mesto Slovenskej republiky v súlade s �l. 103 ods. 1 štatútu uviedla k návrhu dodatku štatútu 
pripomienku zásadného charakteru a to, že do navrhovaných ustanovení �l. 28 ods. 2 písm. k) 
návrhu dodatku štatútu a �l. 29 ods. 2 písm. k) návrhu dodatku štatútu je potrebné zapracova�
konkrétne �innosti s odkazmi na príslušné právne predpisy, ktorých vykonávanie môže by� zo 
strany hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských �asti Bratislavy zakázané 
alebo obmedzené na ur�itý �as alebo na ur�itom mieste. Týmto spôsobom by sa do budúcna 
mohlo predís� rôznym aplika�ným problémom, ktoré môžu vzniknú� v dôsledku 
nejednoznan�ného výkladu § 4 ods. 3 písm. n) zákona �. 369/1990 Zb.     

Za ú�elom poskytnutia písomného stanoviska miestneho zastupite�stva k 
predloženému návrhu dodatku štatútu bol tento materiál predložený na rokovanie do 
príslušných orgánov miestneho zastupite�stva.    





















STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 
........ 2015.“
Predkladate�: Mgr. Peter Kopún, referent 

zo zasadnutia Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie(KFP�aI) 

mestskej �asti Bratislava - Ružinov zo d�a  21.10. 2015 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015..“

2/ odporú�a MZ návrh schváli�

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovi� v. r. 
                             predseda KFP�aI 

Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomní�ka KFP�aI 



S T A N O V I S K O 

zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, 
sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie 

                                                            d�a  20.10. 2015 

Návrh 

 Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015 

___________________________________________________________________________

Predkladate�: Mgr. Peter Kopún, referát právnych služieb 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti 
a životného prostredia – grantová komisia d�a 20.10. 2015 predložený materiál „Návrh
Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015“ 

1.                                                                  prerokovala 

2.                                                                     nesúhlasí

  

s predloženým návrhom a odporú�a Miestnemu zastupite�stvu mestskej �asti  
Bratislava – Ružinov neschváli� návrh 

                                                                                                  Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r. 
                                                                                                         predsední�ka komisie      

V Bratislave d�a 20.10. 2015 
Zapísala: Ing. Dominika Slezáková, v.r. 



S T A N O V I S K O 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

                                                            d�a  19. 10. 2015 

Návrh dodatku �......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky zo d�a ..............2015 

Predkladate�: Mgr. Peter Kopún, referát právnych služieb 

     Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí d�a 19. 10. 2015 predložený 
materiál „Návrh dodatku �......Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky zo d�a ........2015“ 
prerokovala a 

1.                                                                    berie na vedomie 

2.                                                                    odporú�a 
neschváli� v MZ m. �. Bratislava – Ružinov. 

                                                                                                      PaedDr. Mária Barancová v. r. 
                                                                                                          predsední�ka komisie      
  

V Bratislave d�a 20. 10. 2015
Zapísala: Mgr. J. Luká�ová v. r. 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 26.10. 2015 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie   územného   plánovania,  životného prostredia a dopravy k materiálu 
,,Návrh Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
z ........ 2015“.   
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa        
26.10. 2015 prijala nasledovné stanovisko: 

 
Komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu súhlasiť s návrhom v danom znení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 
 tajomníčka 
 
 
 

              
 

Mgr. Martin Ferák v. r. 
predseda komisie  
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