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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

A. s ú h l a s í 
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
dopĺňa čl. 48 o bod (10) 

 

 

 

B. o d p o r ú č a 

 

Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi, 

 

zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 
primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 16.9.2019 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov doručený list 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OLP 36302/2019 zo dňa 26.8. 2019, 
ktorým požiadal starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov o písomné stanovisko Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“), ktorým sa dopĺňa čl. 48 odsekom 10 
nasledovne: „(10) Mestská čas  udeľuje súhlas pre príslušníkov tretích krajín podľa 
osobitného predpisu.98b)“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu znie: 

„98b) § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení zákona č. 376/2018 Z. z.“ 

 

Dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o pobyte cudzincov“), ktorá zaviedla povinnosť pre cudzincov pri podávaní žiadosti 
o prechodný pobyt za účelom zamestnania predložiť súhlas obce o tom, že ubytovanie 
v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa 
podmienky podľa osobitného predpisu (ďalej len „súhlas“).  

Súhlas obce sa teda viaže k posúdeniu parametrov nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v katastrálnom území príslušnej mestskej časti. Pre presun problematiky vydávania súhlasov 
podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov svedčia aj nasledujúce fakty: 

1. mestská časť vedie evidenciu trvalého a prechodného pobytu, 
2.  mestská časť spravuje stavebný úrad, t.j. orgán, ktorý je najkompetentnejší pre  
  posudzovanie bytov, či spĺňajú zákonné požiadavky na bývanie, 
3. mestská časť najlepšie pozná svoje územie a jeho špecifiká a teda by malo byť v záujme 

mestskej časti realizovať cieľ súhlasu – eliminovanie rizík spojených s narušovaním 
verejného poriadku a vytváraním vyčlenených komunít v mestskej časti. 

 

Podmienky, ktoré ubytovanie musí spĺňať, upravuje vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia.  

 

Návrh dodatku bol v súlade s čl. 103 ods. 1 Štatútu prerokovaný s mestskými časťami 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Nakoľko v súčasnosti nie je Štatútom upravená pôsobnosť mestských častí vo veci 
vydávania súhlasov obce podľa § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov odporúčame 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov prija  k predloženému návrhu 
dodatku Štatútu (doplnenie čl. 48 o bod  (10) ) súhlasné stanovisko. 

 

V zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí 
obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada. 












