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Dôvodovú správu k pozastavenému 

výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1208/2018 zo dňa 27.09.2018. 

 

 



Dôvodová správa 

 

Uznesením č. 624/2016 zo dňa 27.10.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zaviazalo primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 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:  

 

„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. 10. 
 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, 

uplatnil svoje právo mu vyplývajúce z horeuvedeného ustanovenia zákona o obecnom 

zriadení vo vzťahu k uzneseniu č. 1208/2018 z nasledovného dôvodu, cit.: 

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže starosta 

pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu 

alebo je pre obec zjavne nevýhodné.  

Uznesenie č. 1208/2018 zo dňa 27.09.2018 je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení z nasledovných dôvodov: 

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave: „Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a 

kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh 

primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti 

a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako 

aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe.“ 

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že odvolať riaditeľku Domova seniorov 

„Archa“ je možné postupom a to iba na základe predchádzajúceho návrhu primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

Mestské zastupiteľstvo nemôže primátorovi ukladať úlohy, zakladajúce vyvodenie 

zodpovednosti za „dlhodobé ignorovanie vzniknutej situácie v Domove seniorov „Archa“ na 

oddelení sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu, nakoľko: 

Kompetencie Mestského zastupiteľstva a primátora nie sú alternatívne – to znamená, 

že žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj primátorovi aj mestskému zastupiteľstvu.  

Vždy je založená len jedna rozhodovacia právomoc, na ktorú sa viaže  aj následná 

zodpovednosť  za prípadné protiprávne konanie. Ak zákon a ani štatút mesta výslovne 

nezveruje rozhodovacie právomoci o určitej otázke do právomoci mestského zastupiteľstva, 

tak v zmysle princípov budovania kompetencie orgánov obce (t. j. kompetencia mestského 

zastupiteľstva je daná pozitívne – explicitne uvedená v zákone/štatúte a kompetencia starostu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20180401#paragraf-12.odsek-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20180401#paragraf-12.odsek-10


daná negatívne – všetko to čo zákon a štatút nezveruje do kompetencií mestského 

zastupiteľstva je založená právomoc primátora).  

Zároveň podotýkame, že vzhľadom na to, že vzťah mestského zastupiteľstva 

a primátora nie je vzťahom subordinačným, nie je mestské zastupiteľstvo oprávnené 

primátorovi ukladať úlohy. Môže ho síce požiadať o vykonanie nejakej úlohy, primátor však 

nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť.   

Skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať primátorovi v tejto veci žiadne 

záväzné úlohy, resp. mu nariaďovať ako má v danej veci konať potvrdzuje aj stanovisko 

Ministerstva vnútra slovenskej republiky zo dňa 21.09.2017, ktoré uvádza „ Mestské 

zastupiteľstvo a primátor mesta sú rovnocennými orgánmi mesta, ktoré si nemôžu navzájom 

ukladať úlohy. Konkrétne úlohy môže mestské zastupiteľstvo ukladať len podriadeným 

orgánom ( mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva, mestský kontrolór, hlavná 

architektka )“ uvedené vyplýva aj z platného znenia rokovacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva. 

 

 


