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Materiál obsahuje: 
 
Konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné 
mesto k uzneseniu č. 650/2016 zo dňa 
27.10. 2016 



Dôvodová správa 
 
Uznesením č. 624/2016 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava zaviazalo primátora 
aby informoval mestské zastupiteľstvo o nepodpísaných uzneseniach a súčasne uviedol: 
 

1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
2. konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania. 

 
 
Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“), starosta:  
 

môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 
ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva 
pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.  

 
Dňa 04.11.2016 primátor hlavného mesta, v mestskej rade hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, uplatnil svoje právo mu vyplývajúce z horeuvedeného ustanovenia 
zákona o obecnom zriadení vo vzťahu k uzneseniu č. 650/2016 zo dňa 27.10.2016 
z nasledovného dôvodu: 

 

Podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., môže starosta 
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu 
alebo je pre obec zjavne nevýhodné.  

Domnievame sa, že uznesenie schválené mestským zastupiteľstvom je pre hlavné 
mesto nevýhodné. Hlavné mesto použilo finančné prostriedky v súvislosti s procesom 
obstarávania ZaD 04 ÚPN v nasledovnom rozsahu: 

- v roku 2014 - Oznámenie o strategickom dokumente v sume 10 000,- EUR 
- rok 2015 - 2016 - Správa o hodnotení strategického dokumentu v sume 8 980,- EUR 
 
 V prípade podpisu uznesenia by vyššie uvedené prostriedky neboli vynaložené 
hospodárne a efektívne. 

 Na dôvažok uvádzame k rozporu návrhu a uznesenia s rokovacím poriadkom 
nasledovné:  

Podľa § 12 ods. 12 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.: 

„(12) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva“. 

Podrobné pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva si mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava upravilo v rokovacom poriadku schváleného 
podľa čl. 14 ods. 12 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 13. januára 
2000 uznesením č. 215/2000 . 

Podľa čl. 5 ods. 29 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva HLMSRBA môže 
v bode rôzne poslanec predkladať len návrhy, ktoré nemajú dopad na rozpočet hlavného 
mesta SR Bratislavy, v súvislosti s procesom obstarávania ZaD 04 ÚPN hl. m. SR Bratislavy 



boli použité finančné prostriedky uvedené vyššie a z tohto dôvodu má návrh predložený v 
bode rôzne dopad na rozpočet hlavného mesta.  

Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí č. 138/1991 zb. sú orgány obce a organizácie  
povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a 
tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, 
chrániť a zhodnocovať. 

Návrh a následne k nemu prijaté uznesenie bolo prijaté v rozpore s platným rokovacím 
poriadkom a to konkrétne čl. 5 bod 29 rokovacieho poriadku, nakoľko sa jedná o návrh s 
dopadom na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predloženým v bode 
rôzne čo odporuje ustanoveniu rokovacieho poriadku. Súčasne je povinnosťou orgánu obce – 
t.j. primátora podľa príslušných ustanovení zákona o majetku obcí, majetok obce zveľaďovať, 
chrániť a zhodnocovať a zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinný pri ich používaní 
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

  


