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13.2 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e   
 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný 
opatrovník. 



  

Dôvodová správa 

Dňa 27. 10. 2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schválilo rozhodnutie č. 17/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného 
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 

Predmetné rozhodnutie bolo vydané z dôvodu zmeny právnej úpravy a prijatia nových 
právnych predpisov (Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a 
Správneho súdneho poriadku), ktoré nahradili zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok. 

V zmysle čl. 9 ods. 7 štatútu v prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli rozhodnutie 
primátora o pôsobnosti mestských častí je primátor povinný predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva návrh príslušného dodatku štatútu. 

Na základe vyššie uvedeného sekcia právnych činností spracovala návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí 
vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného 
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. 

Dôvodom prenesenia pôsobnosti vykonávať funkciu opatrovníka v zmysle uvedených 
právnych predpisov na mestské časti je skutočnosť, že mestské časti vykonávali funkciu 
opatrovníka aj podľa Občianskeho súdneho poriadku. 

Pri vypracovaní návrhu dodatku štatútu sekcia právnych činností postupovala v zmysle 
čl. 4 rozhodnutia č. 6/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov. 

Návrh dodatku štatútu bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta a zverejnený na 
internetovej stránke hlavného mesta v dňoch od 13. 12. 2016 do 28. 12. 2016. Fyzické osoby 
a právnické osoby nedoručili hlavnému mestu žiadne pripomienky k návrhu dodatku štatútu. 

Mestské časti boli požiadané o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku štatútu 
v zmysle čl. 103 ods. 1 štatútu listom primátora zo dňa 23. 11. 2016. Vyhodnotenie 
pripomienok mestských častí je súčasťou tohto materiálu (bod 4). 

Návrh dodatku štatútu bol prerokovaný Komisiou sociálnych vecí, zdravotníctva 
a rozvoja bývania MsZ dňa 14. 02. 2017. Výpis uznesenia komisie je súčasťou tohto 
materiálu (bod 5). 

Listom zo dňa 20. februára 2017 požiadal primátor starostov mestských časti 
o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu v zmysle 
čl. 103 ods. 2 štatútu. Lehota na doručenie stanovísk miestnych zastupiteľstiev uplynula dňa 
09. 05. 2017  (mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 10. 05. 2017 a mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto dňa 13. 05. 2017). 

Nasledujúce mestské časti doručili hlavnému mestu súhlasné stanoviská:  
1. Devín 
2. Devínska Nová Ves 



  

3. Dúbravka 
4. Jarovce 
5. Lamač 
6. Nové Mesto 
7. Petržalka 
8. Podunajské Biskupice 
9. Rača 
10. Rusovce 
11. Ružinov 
12. Staré Mesto 
13. Vajnory 
14. Záhorská Bystrica 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Čunovo, Bratislava – 
Karlova ves a Bratislava-Vrakuňa nebolo do dňa spracovania tohto materiálu (16. 05. 2017) 
hlavnému mestu doručené. 

Podľa čl. 103 ods. 2 štatútu 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.  

Podľa čl. 103 ods. 3 štatútu, ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí 
najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

Vzhľadom na uvedené na schválenie dodatku štatútu mestským zastupiteľstvom 
postačuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

Návrh dodatku štatútu bol prerokovaný dňa 14. 06. 2017 Mestskou radou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh dodatku štatútu schváliť bez pripomienok (uzn. 
č. 571/2017). 



  

/Návrh/ 
 

Dodatok č. .... 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ........2017 
 

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 zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje: 
 

 
Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 14 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 32 odsek 8 znie: 

„(8) Mestská časť na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu opatrovníka fyzickej 
osoby, ktorú súd rozhodnutím obmedzil v spôsobilosti na právne úkony.46)“. 

 
2. V čl. 32 odsek 9 znie: 

 „(9) Mestská časť sa na žiadosť súdu vyjadruje vo veciach riadnej starostlivosti 
o maloletých.47)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: 

„47) § 115 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.“. 
 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 98a sa citácia „§ 29 Občianskeho súdneho poriadku 
v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 71 zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok a § 39 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.“. 

 
Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. októbra 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 



  

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí  
 
Mestské časti boli požiadané o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku štatútu v zmysle čl. 
103 ods. 1 štatútu listom primátora zo dňa 23. 11. 2016. 
 
P. 
č.                         

Mestská časť  
 

Vyhodnotenie 

1. Čunovo Mestská časť – stanovisko nedoručené 
v rámci 1 mesačnej lehoty 

 

2. Devín Mestská časť nemá pripomienky.  
3. Devínska  

Nová Ves 
Mestská časť nemá pripomienky.  

4. Dúbravka Mestská časť nemá pripomienky.  
5. Jarovce Mestská časť nemá pripomienky  
6. Karlova Ves Mestská časť nemá pripomienky  
7. Lamač Mestská časť – stanovisko nedoručené 

v rámci 1 mesačnej lehoty 
 

8. Nové Mesto Mestská časť nemá pripomienky  
9. Petržalka Mestská časť odporúča v čl. 1 bod 2 

zvážiť doplnenie znenia navrhovaného 
ustanovenia čl. 32 ods. 9 v intenciách § 
115 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný 
mimosporový poriadok, ktorý okrem 
vyjadrení obce upravuje aj 
poskytovanie súčinnosti obcou na 
požiadanie súdu. 
 
 
Navrhuje v čl. 1 bod 4 nahradiť ust. § 
71 a § 39 ustanoveniami § 71 ods. 2 
zákona č. 160/2015 Z. z. CSP a ust. § 
39 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. 
Správneho súdneho poriadku z dôvodu, 
že ucelené ustanovenia § 71 CSP a § 39 
SSP neupravujú problematiku 
ustanovenia obce za procesného 
opatrovníka. 

Neakceptuje sa.  
Nie je dôvod na doplnenie znenia 
navrhovaného ustanovenia čl. 32 ods. 9 
v intenciách § 115 zákona č. 161/2015 Z. z 
Predmetné ustanovenie § 115 zákona č. 
161/2015 Z. z. CMP upravuje procesné 
úkony zo strany súdu, to znamená súd môže 
požiadať obec o súčinnosť. 
 
 
Neakceptuje sa z dôvodu, že úpravu 
predmetného  znenia návrhu dodatku 
Štatútu  iba na navrhované ustanovenia 
odsekov  2 zákonných ustanovení § 71 CSP 
a § 39 SSP možno považovať za veľmi 
zužujúce znenie a z uvedeného dôvodu je 
potrebné v navrhovanej úprave dodatku 
Štatútu odkázať na celé zákonné 
ustanovenia. 

10. Podunajské 
Biskupice 

Mestská časť nemá pripomienky  

11. Rača Mestská časť nemá pripomienky.  
12. Rusovce Mestská časť nemá pripomienky  
13. Ružinov Mestská časť nemá pripomienky  
14. Staré Mesto Mestská časť nemá pripomienky  
15. Vajnory Mestská časť nemá pripomienky  
16. Vrakuňa Mestská časť nemá pripomienky.  
17. Záhorská 

Bystrica 
Mestská časť – stanovisko nedoručené 
v rámci 1 mesačnej lehoty 

 

 



  

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.02.2017 
 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného 
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať funkciu 
procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
            Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
                            predsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, 15.02.2017 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
































