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Kód uzn: 1.1
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm.
b) a doplnenie čl. 87 a 89, s účinnosťou od 08. decembra 2016.

Dôvodová správa k čl. 91 ods. 1 písm. b)
Uznesením MsZ č. 352/2015 zo dňa 10.12.2015 mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu podľa č. 91 ods. 1 písm. b)
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy požiadalo v časti C uznesenia primátora hlavného
mesta SR Bratislavy, spustiť proces zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 91,
ods. 1 písm. b).
Listom primátora zo dňa 19. januára 2016 boli starostovia jednotlivých mestských
častí Bratislavy požiadaní, aby po vzájomnej dohode a zjednotení konkrétnej percentuálnej
výšky solidarity oznámili túto skutočnosť hlavnému mestu SR Bratislave.
Dňa 01. februára 2016 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave doručený
list starostu Petržalky, v ktorom uviedol, že na rokovaní Regionálneho združenia mestských
častí Bratislavy došlo k jednoznačnému názoru, že pri zmene Štatútu hlavného mesta vo veci
tzv. solidarity voči malým mestským častiam je potrebné vychádzať z uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 352, konkrétne bodu B, ktorým zastupiteľstvo schválilo „príspevok malým
mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1 950 000,00 eur z celkovej sumy pre mestské
časti“. Súčasťou listu je znenie návrhu zmeny v čl. 91 písm. b) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. List tvorí prílohu k tomuto materiálu.
Aktuálne znenie čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy:
„b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty
mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty
mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet
Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 %
pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne
podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného
počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku podľa osobitného predpisu152a)
a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo
pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín,
Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci
štvrťroka navyše rovnakú sumu, čo spolu za tieto mestské časti tvorí jednu štvrtinu zo
sumy, schválenej mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým mestským častiam
s tým, že ten nemôže byť menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa tohto
písmena a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto,
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie,“
Procesný postup pri zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy:
podľa rozhodnutia č. 6/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o príprave, schvaľovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov (ďalej len „rozhodnutie“) čl. 4 ods. 7) spracovateľ (legislatívno-právne oddelenie
magistrátu) po ukončení pripomienkového konania na magistráte je povinný návrh dodatku
štatútu predložiť do pravidelnej porady primátora s návrhom, ktorým komisiám mestského
zastupiteľstva má byť návrh dodatku štatútu predložený.

Podľa čl. 4 ods. 8) rozhodnutia, po prerokovaní návrhu dodatku štatútu v pravidelnej
porade primátora postupuje spracovateľ vo vzťahu k mestským častiam podľa osobitného
predpisu a to čl. 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky a súčasne zabezpečí
zverejnenie návrhu dodatku štatútu jeho vyvesením na úradnej tabuli hlavného mesta a na
internetovej stránke hlavného mesta spravidla na 15 dní.
Podľa čl. 4 ods. 9) rozhodnutia, počas vyvesenia návrhu dodatku štatútu môžu fyzické
osoby a právnické osoby (verejnosť) uplatniť pripomienku k návrhu dodatku štatútu
v písomnej forme alebo elektronicky. Spracovateľ vyhodnotí len pripomienku, s ktorou sa
stotožnilo aspoň 40 fyzických osôb alebo právnických osôb (hromadná pripomienka).
Podľa čl. 4 ods. 10) rozhodnutia, ak mestské časti a verejnosť zaslali pripomienky
k návrhu dodatku štatútu, o vyhodnotení pripomienok informuje spracovateľ pravidelnú
poradu primátora, ktorá odsúhlasí spracovateľovi vyhodnotenie pripomienok a zapracovanie
akceptovaných pripomienok.
Podľa čl. 4 ods. 11) rozhodnutia, je spracovateľ povinný pred predložením návrhu
dodatku štatútu na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „mestská rada“) zaslať návrh legislatívno-právnemu oddeleniu, ktoré skontroluje
legislatívnu techniku a bezchybnosť návrhu.
Podľa čl. 103 ods. 1) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
dodatkov č. 1 až 10 (ďalej len „Štatút“) návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava
s mestskými časťami. Starosta zašle primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného
mesiaca odo dňa požiadania. Po vyhodnotení pripomienok mestských častí návrh štatútu
alebo jeho dodatku prerokujú vecne príslušné komisie mestského zastupiteľstva.
Podľa čl. 103 ods. 2) Štatútu, po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku
v komisiách mestského zastupiteľstva požiada primátor starostov mestských častí o písomné
stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko
miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné
vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho
zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote
písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to , že miestne zastupiteľstvo
s predloženým návrhom súhlasí.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol vyvesený
na úradnej tabuli hlavného mesta a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta
v dňoch od 09.05.2016 do 24.05.2016, pripomienky verejnosti k návrhu neboli doručené.
Mestské časti boli požiadané o zaslanie pripomienok listom primátora (listy doručené
mestským častiam 23.03.2016).

Dôvodová správa k doplneniu článku 87 a 89
Na základe podanej interpelácie poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Petra Pilinského,
zo dňa 03.02.2016 pre primátora hlavného mesta SR Bratislavy, s poukazom na nadobudnutie
účinnosti novely zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorou sa novelizovalo znenie
§ 79 ods. 5 zákona o priestupkoch, podľa ktorého:
„Úhrada trov konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec.“
Podľa čl. 101 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „Pôsobnosti obce podľa
osobitných predpisov, ktoré nie sú upravené v tomto štatúte vykonáva Bratislava, pokiaľ
osobitný predpis neustanovuje, že ich vykonáva mestská časť.“
Nakoľko táto pôsobnosť nebola zákonom, ani doposiaľ Štatútom hlavného mesta SR
Bratislavy zverená do pôsobnosti mestských častí, je potrebné zapracovať predmetné
novelizované znenie do Rozhodnutia primátora s vymedzením výnosu z úhrad trov konania
a príjmom do rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných hlavným mestom SR Bratislavou
a výnosu z úhrad trov konania a príjmom do rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných
mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovnom znení:
Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu (§ 79 ods. 5 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch) prejednávaných Bratislavou je príjmom rozpočtu Bratislavy.
Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu ( § 79 ods. 5 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch prejednávaných mestskou časťou je príjmom rozpočtu mestskej
časti. Predmetná úprava bude zapracovaná aj do návrhu zmeny dodatku štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy.
Z dôvodu procesy zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a s tým spojenej časovej
náročnosti bolo potrebné vydanie navrhovaného rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov
konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej
národnej rady o priestupkoch.
Podľa čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
„V neodkladných prípadoch primátor rozhoduje o pôsobnosti mestských častí plniť úlohy
samosprávy Bratislavy a vykonávať prenesenú pôsobnosť, ktoré nie sú upravené týmto
štatútom. Toto rozhodnutie predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie na jeho
najbližšom rokovaní. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora schváli, zároveň určí
lehotu, v ktorej primátor predloží na jeho rokovanie návrh príslušného dodatku štatútu.
Ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora na svojom najbližšom rokovaní neschváli,
stráca rozhodnutie primátora týmto dňom platnosť.“.
Vyššie uvedené rozhodnutie bolo schválené mestským zastupiteľstvom.
Na základe uvedeného bol spracovaný návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, doplnenie čl. 87 a čl. 89 s úpravou tejto pôsobnosti pre hlavné mesto aj
mestské časti.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol vyvesený na
úradnej tabuli hlavného mesta a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta v dňoch

od 09.05.2016 do 24.05.2016, pripomienky verejnosti k návrhu neboli doručené. Mestské
časti boli požiadané o zaslanie pripomienok listom primátora dňa 06.04.2016 (listy doručené
mestským častiam 22.04.2016 až 26.04.2016).

/Návrh/
Dodatok č. ...
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z .............
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení v zákona č. 535/2008 Z. z., ustanovuje:
Čl. I
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ...
sa mení takto:
1. V čl. 87 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
“m) výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných Bratislavou,152aa) ”.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 152aa znie: „§ 79 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 430/2015 Z.z.“.
3. V čl. 89 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
“l) výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných mestskou časťou,152aa) ”.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
4. V čl. 91 ods. 1 sa pôvodné znenie písm. b) nahrádza novým znením písm. b) nasledovne:
„b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty
mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty
mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet
Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 %
pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne
podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného
počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu152a)
a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo
pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín,
Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci
štvrťroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1.950 000,- eur na kalendárny rok,
a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka
a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie,“
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť 08. decembra 2016.
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

P.
č.
1.

Mestská časť

2.

Devín

3.
4.
5.

Devínska
Nová Ves
Dúbravka
Jarovce

6.

Karlova Ves

7.

Lamač

8.
9.

Nové Mesto
Petržalka

Čunovo

10. Podunajské
Biskupice
11. Rača
12. Rusovce

Pripomienky mestských častí
Pripomienky mestskej časti
Vyhodnotenie
Nesúhlasí s návrhom dodatku Požaduje
predložiť
výsledky
štatútu
komisie, ktorú prislúbil primátor
zriadiť,
Navrhuje kompromisné riešenie prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil Eur (čo je nižšia ako stredná
hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil. Eur a 2,315 mil
Eur, tz. 3% z daní v roku 2015).
Nesúhlasí s návrhom dodatku
štatútu
Nemá pripomienky k návrhu
dodatku štatútu
Nesúhlasí s návrhom dodatku Požaduje
predložiť
výsledky
štatútu
komisie, ktorú prislúbil primátor
zriadiť,
Navrhuje kompromisné riešenie prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil Eur (čo je nižšia ako stredná
hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil. Eur a 2,315 mil
Eur, tz. 3% z daní v roku 2015).
Nemá pripomienky k návrhu dodatku štatútu
Nesúhlasí s návrhom dodatku Požaduje
predložiť
výsledky
štatútu
komisie, ktorú prislúbil primátor
zriadiť,
Navrhuje kompromisné riešenie prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil Eur (čo je nižšia ako stredná
hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil. Eur a 2,315 mil
Eur, tz. 3% z daní v roku 2015).
Nemá pripomienky k návrhu dodatku štatútu
Odporúča MsZ schváliť návrh dodatku k štatútu
Súhlasí s návrhom dodatku štatútu
Nesúhlasí s návrhom dodatku Požaduje
predložiť
výsledky
štatútu
komisie, ktorú prislúbil primátor
zriadiť,
Navrhuje kompromisné riešenie prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil Eur (čo je nižšia ako stredná

hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil. Eur a 2,315 mil
Eur, tz. 3% z daní v roku 2015).
13. Ružinov
14. Staré Mesto
15. Vajnory

16. Vrakuňa
17. Záhorská
Bystrica

Súhlasí s návrhom dodatku
štatútu
Nemá pripomienky k návrhu dodatku štatútu
Nesúhlasí s návrhom dodatku Požaduje
predložiť
výsledky
štatútu
komisie, ktorú prisľúbil primátor
zriadiť,
Navrhuje kompromisné riešenie prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil Eur (čo je nižšia ako stredná
hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil. Eur a 2,315 mil
Eur, tz. 3% z daní v roku 2015).
Súhlasí s návrhom dodatku
štatútu bez pripomienok
Pripomienky k návrhu dodatku Pripomienka akceptovaná*
štatútu

* úprava výšky kritéria výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2014 Z.z. v znení neskorších
predpisov zmena nastáva: „podľa počtu obyvateľov nad 65 rokov“ na znenie: „podľa počtu
obyvateľov nad 62 rokov“ – z materiálu predkladaného MsZ dňa 13.12.2012 vyplýva, že
došlo k chybe v písaní, čo bolo zohľadnené, avšak nezapracované v štatúte.

Pripomienky mestských častí
P. Mestská časť Pripomienky mestskej časti
č.
1. Čunovo
2. Devín
3. Devínska
K návrhu dodatku mestská časť
Nová Ves
nemá pripomienky
4. Dúbravka
K návrhu dodatku mestská časť
nemá pripomienky
5. Jarovce
6. Karlova Ves K návrhu dodatku mestská časť
nemá pripomienky
7. Lamač
8. Nové Mesto
9. Petržalka
K návrhu dodatku mestská časť
nemá pripomienky
10. Podunajské
Návrh dodatku bude
Biskupice
prerokovaný na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva dňa
14.06.2016
11. Rača
Z vecného hľadiska mestská časť
nemá pripomienky
Z legislatívno-technického
hľadiska zaslala mč nasledovné
pripomienky:
V úvodnej vete za slovom
„znení“ vypustiť slovo „v“ a za
slovom „Z.z.“ vypustiť čiarku,
V čl. I bod 1 čiarku spred
úvodzoviek na konci presunúť za
slovo „Bratislavou“,
V čl. I bod 2 by mal správne
znieť: Poznámka pod čiarou
k odkazu 152a znie: „152a) § 79
ods. 5 zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č.
430/2015 Z.z.“.,
V čl. I bod 3 čiarku spred
úvodzoviek na konci presunúť za
slovo „časťou“,
V čl. I bod 4 vypustiť – ide
o totožnú poznámku pod čiarou
ako je uvedená v bode 2 tohto
článku. Ak sa v texte právneho
predpisu opakuje odkaz na
rovnaké ustanovenie právneho
predpisu už citované
v poznámke pod čiarou, odkaz sa
označuje tým istým číslom.

Vyhodnotenie
-

Pripomienky akceptované
a zapracované – čl. 6 bod 2
legislatívno-technické pokyny

12. Rusovce
13. Ružinov

14. Staré Mesto
15. Vajnory
16. Vrakuňa
17. Záhorská
Bystrica

V čl. I v bodoch 2 a 4 návrhu
dodatku navrhujeme za spojením
„§ 79 ods. 5 zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch“ vložiť slovné
spojenie „ v znení neskorších
právnych predpisov“
S navrhovaným dodatkom
mestská časť súhlasí
Bez pripomienok

Pripomienka neakceptovaná
Ak sa ustanovenie pôvodného
právneho predpisu zmenilo alebo
doplnilo len niektorou z viacerých
noviel, popri pôvodnom právnom
predpise sa cituje iba táto novela
-

Listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.09.2016 boli starostovia
mestských častí Bratislavy požiadaní v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy o zaslanie písomného stanoviska vo forme súhlasu/nesúhlasu miestneho
zastupiteľstva k predloženému návrhu dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b)
a doplnenie čl. 87 a 89 do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V nižšie uvedenej tabuľke sú
uvedené stanoviská jednotlivých zastupiteľstiev mestských častí. Lehota na vyjadrenie
jednotlivých mestských častí uplynie dňa 04.12.2016.

Stanoviská miestnych zastupiteľstiev mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu
dodatku štatútu
1. Mestská časť Bratislava Ružinov

MsZ odporúča schváliť návrh dodatku Štatútu Solidarita- uznesenie 230/XIII/2016.
Zasadanie MsZ sa uskutoční dňa 22.11.2016

2. Mestská časť Bratislava Staré Mesto

Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie 136/2016)

3 Mestská časť Bratislava Rača

Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie 133/08/03/16P, uznesenie 187/28/06/16P)

4. Mestská časť Bratislava Petržalka

Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie 242/2016)

5. Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Schvaľuje návrh dodatku Štatútu (uznesenie 15/06)

6. Mestská časť Bratislava Jarovce

Nesúhlasí s navrhovanou zmenou štatútu vo veci Solidarity (uznesenie 137/2016)

7. Mestská časť Bratislava Dúbravka

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu (uznesenie 169/2016)

8. Mestská časť Bratislava Lamač

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu- trovy konania (uznesenie 124/2016), nesúhlasí
s návrhom dodatku Štatútu vo veci Solidarity

9. Mestská časť Bratislava Čunovo

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu vo veci trov konania (uznesenie 150/2016), súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu vo veci Solidarity, zasadanie MsZ sa uskutoční dňa 15.12.2016

10. Mestská časť Bratislava Devínska
Nová Ves

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu (uznesenie 88/11/2016)

11. Mestská časť Bratislava Karlova
Ves

Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie 244/2016)

12. Mestská časť Bratislava Devín

Nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu- zmena čl. 91 ods. 1 písm. b)
Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu – doplnenie čl. 87 a 89 (uznesenie 90/2016)

13. Mestská časť Bratislava Podunajské Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie 216/2014-2018)
Biskupice

14. Mestská časť Bratislava Záhorská
Bystrica

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu (uznesenie 194/2016)

15. Mestská časť Bratislava Rusovce

Súhlasí s návrhom dodatku k Štatútu (uznesenie č. 238/2016)

16. Mestská časť Bratislava
Vajnory

Nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu (uznesenie č. 208/2016)

17. Mestská časť Bratislava
Vrakuňa

Súhlasí s návrhom dodatku Štatútu (uznesenie 196/VIII/2016)

V zmysle čl. 103 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
„(3) Ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.“

