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výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 197/2019 zo dňa 30.05.2019. 

 

 



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, uplatnil svoje právo mu 

vyplývajúce z horeuvedeného ustanovenia zákona o obecnom zriadení vo vzťahu k uzneseniu 

č. 197/2019 zo dňa 30.05.2019 z nasledovného dôvodu: 

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. 197/2019 zo dňa 30.05.2019 je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

z nasledovných dôvodov: 

Pre kompetencie primátora vymedzené v § 13 zákona o obecnom zriadení je 

charakteristické, že tie sú vymedzené negatívne – a teda rozhoduje o všetkých veciach správy 

obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

Starosta a obecné zastupiteľstvo sú v zmysle zákona o obecnom zriadení  rovnocenné 

orgány, ktoré nie sú vo vzájomnej nadradenosti alebo podradenosti. Obidva obecné orgány 

získali svoj mandát v komunálnych voľbách priamo od obyvateľov obce. 

 

Kompetencie obecného zastupiteľstva a primátora nie sú alternatívne – to znamená, že 

žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj primátorovi aj obecnému zastupiteľstvu.  

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

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

nezveruje rozhodovacie právomoci o určitej otázke do právomoci obecného zastupiteľstva, 

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

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

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

zastupiteľstva je založená právomoc primátora).  

 

Vzhľadom na to, že vzťah Mestského zastupiteľstva a primátora nie je vzťahom 

subordinačným, vo väzbe k zadávaniu úloh zo strany Mestského zastupiteľstva vo vzťahu 

k vyššie uvedenému uzneseniu nie je Mestské zastupiteľstvo oprávnené primátorovi ukladať 

úlohy, o ktorých Mestské zastupiteľstvo nemá právomoc rozhodovať podľa zákona 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20180401#paragraf-12.odsek-10
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o obecnom zriadení a štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Môže ho síce 

požiadať o vykonanie nejakej úlohy, primátor však nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť.   

 

Na skutočnosť, že Mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať primátorovi v tejto veci žiadne 

záväzné úlohy, resp. mu nariaďovať ako má v danej veci konať, poukazuje 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“. 

 

Zároveň týmto uvádzam, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vydáva ako 

príslušný dotknutý orgán záväzné stanoviská hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

k investičnej činnosti, ktoré sú odborným podkladom v územných konaniach vedených na 

stavebnom úrade. Primátor podpisuje tieto záväzné stanoviská ako príslušný výkonný 

a štatutárny orgán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Pre investičný zámer „Bratislavské podhradie - Vydrica“ vydalo hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava dňa 29.09.2009 súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti 

k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 

 

Na základe vyššie uvedeného mám za to, že predmetné uznesenie č. 197/2019 zakladá 

rozpor  so zákonom o obecnom zriadení a z uvedeného dôvodu som využil svoje právo 

vyplývajúce z ust. § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení. 

 

 


