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kód uzn. 1.1 

                                                                                                                                                22.1 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prekovaní materiálu 

 

 

schvaľuje  

 

 

dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti 

udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu. 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o pobyte cudzincov“), ktorá zaviedla povinnosť pre cudzincov pri podávaní žiadosti o 

prechodný pobyt za účelom zamestnania predložiť súhlas obce o tom, že ubytovanie v 

nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa 

podmienky podľa osobitného predpisu (ďalej len „súhlas“).  

Podľa § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov: „Štátny príslušník tretej krajiny priloží 

k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce 

jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú ..... k) súhlas obce o 

tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 

zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.61)“ 

 Podmienky, ktoré ubytovanie musí spĺňať upravuje vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia.  

V zmysle § 8 ods. 1 predmetnej vyhlášky: „Obytná plocha bytu nižšieho štandardu 

musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v 

domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2 .“  

Z dôvodovej správy k novele zákona vyplýva, že: „V súlade so stratégiou sa navrhuje, 

že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel 

zamestnania, bude k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dokladať aj súhlas obce, kde 

bude mať počas pobytu zabezpečené ubytovanie, o tom, že toto ubytovanie spĺňa podmienky 

definované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v osobitných predpisoch. 

Cieľom navrhovanej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného 

pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného 

poriadku a vytváraním vyčlenených komunít v mestách a obciach.“ 

Z citovaného ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je zrejmé, že 

uvedená pôsobnosť vydávania súhlasov obce patrí mestským častiam. Obsahom súhlasu obce 

je totiž vyjadrenie, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny 

zdržiavať spĺňa určité kritériá stanovené osobitnými predpismi (t. j. kritériá určené vyššie 

citovanou Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR). Súhlas obce sa teda viaže k posúdeniu 

parametrov nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v rôznych katastrálnych územiach, ktoré sú 

územne začlenené do príslušnej mestskej časti. 

Dňa 7.2.2019 bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy schválené uznesenie č. 72/2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy schválilo Rozhodnutie č. 1/2019 primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Predmetným uznesením Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby predložil na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh 

dodatku Štatútu s presunom tejto pôsobnosti na mestské časti. 

Návrh dodatku Štatútu bol listom zo dňa 25.3.2019 zaslaný mestským častiam so 

žiadosťou o zaslanie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu podľa čl. 103 ods. 1 Štatútu. 

Návrh bol v súlade s čl. 103 ods. 1 Štatútu prerokovaný s mestskými časťami hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (vyhodnotenie pripomienok mestských častí je súčasťou 

tohto materiálu. 

Dňa 19.06.2019 bol návrh dodatku Štatútu predložený členom komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, ktorá ho prerokovala a komisia odporúča pokračovať 

v procese prerokovania návrhu dodatku Štatútu vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre 

príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu. 

Návrh dodatku Štatútu bol v zmysle interných predpisov zverejnený na úradnej tabuli 

hlavného mesta za účelom pripomienkovania verejnosťou v dňoch od 23.05.2019 do 

7.6.2019. K návrhu dodatku Štatútu neboli doručené žiadne pripomienky verejnosti. 

Dňa 13.09.2019 bol návrh dodatku Štatútu v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu odoslaný 

starostom mestských častí so žiadosťou o doručenie stanoviska miestneho zastupiteľstva. 

Mestským častiam bola žiadosť doručená dňa 16.09.2019, lehota na doručenie stanoviska 

miestneho zastupiteľstva je 2 mesiace odo dňa požiadania (doručenia), tzn. že lehota uplynie 

dňa 16.11.2019. Hlavnému mestu bolo doručené nesúhlasné stanovisko miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves a zároveň boli doručené súhlasné stanoviská 

miestnych zastupiteľstiev mestských častí: 

1. Petržalka, 

2. Devín, 

3. Jarovce, 

4. Lamač, 

5. Dúbravka, 

6. Ružinov, 

7. Rusovce, 

8. Staré Mesto, 

9. Čunovo, 

10. Rača, 

11. Karlova Ves 

 

Podľa § 7b ods. 3 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky „Na prijatie návrhu 

Štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a následne 
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schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ak 

v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom Štatútu alebo jeho dodatku najmenej 10 miestnych 

zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

Dňa 28.11.2019 bol návrh dodatku Štatútu predložený na rokovanie Mestskej rady 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Mestská rada materiál týkajúci sa návrhu 

dodatku Štatútu prerokovala a neprijala k materiálu uznesenie. 
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/Návrh/ 

 

Dodatok č. .... 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ........2019 

 

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. .... 

sa dopĺňa takto: 

 

Čl. 48 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „(10) Mestská časť udeľuje súhlas pre 

príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu.98b 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu znie: 
 

„98b) § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 376/2018 Z. z.“ 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. decembra 2019. 

 

 

 

 

 

                          Ing. arch. Matúš Vallo 

           primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí k návrhu dodatku Štatútu – udeľovanie 

súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 

 

 
P. č. Mestská časť Pripomienka Vyhodnotenie 

1. Karlova Ves bez pripomienok  

2. Vajnory bez pripomienok  

3. Petržalka bez pripomienok  

4. Dúbravka bez pripomienok  

5. Jarovce bez pripomienok  

6. Rusovce bez pripomienok  

7. Staré Mesto bez pripomienok  

8. Vrakuňa bez pripomienok  

9. Záhorská 

Bystrica 

bez pripomienok  

10. Čunovo bez pripomienok  

11. Nové Mesto K návrhu dodatku štatútu ako celku 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

namieta presun kompetencie vo veci 

udeľovania súhlasov na mestské časti.  

Odôvodnenie: 

Podmienky v osobitných predpisoch sa 

viažu na minimálnu požiadavku rozlohy 

obytnej a úžitkovej plochy a počet 

užívateľov nehnuteľnosti. Aby mestská 

časť mohla vydať súhlas o tom, že 

ubytovanie spĺňa podmienky upravené 

v osobitných predpisoch, musí mať pred 

jeho vydaním k dispozícii informácie: 

a) o počte osôb, ktoré majú 

evidovaný pobyt v danej 

nehnuteľnosti 

b) o výmere obytnej plochy 

a úžitkovej plochy nehnuteľnosti. 

V zmysle usmernenia vydaného ZMOS 

môže obec pri údajoch o obytnej ploche 

bytu použiť údaje z daňovej evidencie. 

V čl. 28 ods. 2 písm. a) štatútu sa uvádza, 

že správa miestnych daní, ktoré sú určené 

štatútom je kompetenciou hlavného 

mesta, pričom štatút priamo v čl. 56 ods. 

1 určuje, že to sú daň z nehnuteľnosti, daň 

za užívanie verejného priestranstva, ktoré 

je vo vlastníctve a správe Bratislavy, daň 

za ubytovanie, poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Z uvedeného vyplýva, že mestské časti 

nemajú žiaden prístup k daňovým 

databázam, ktoré hlavné mesto z titulu 

Neakceptované 

Prenesením kompetencie vo veci udeľovania 

súhlasov pre príslušníkov tretích krajín sa táto 

zákonná povinnosť rovnomerne presunie na 

všetkých 17 miestnych úradov podľa okresu, v 

ktorom je umiestnená nehnuteľnosť, ktorá má byť 

predmetom súhlasu obce. Pre uvedený postup 

svedčia aj nasledujúce skutočnosti: 

Mestské časti : 

-vedú evidencie trvalého aj prechodného pobytu,  

-mestské časti spravujú stavebné úrady, t.j. orgány, 

ktoré sú najkompetentnejšie pre posudzovanie 

bytov, či spĺňajú zákonné požiadavky – majú na to 

zamestnancov,  

-cieľom pridania súhlasu je eliminovanie rizík 

spojených s narušovaním verejného poriadku a 

vytváraním vyčlenených komunít v mestách a 

obciach. Keďže práve mestské časti najlepšie 

poznajú svoje územie a jeho špecifiká, malo by byť 

primárne v ich záujme realizovať cieľ vydávania 

súhlasu. Hlavné mesto zároveň aktívne koná vo 

veci vytvorenia priaznivých podmienok pre 

vydávanie súhlasu a v tejto veci komunikuje s 

príslušnými inštitúciami. 

 

Združenie miest a obcí Slovenska iba príkladmo 

uviedlo, odkiaľ je možné získavať údaje potrebné 

pre udeľovanie súhlasu. Jedným zdrojom sú údaje 

od správcov dane z nehnuteľností. Ďalšou 

možnosťou je získanie údajov zo stavebných 

úradov a ohlasovne pobytu, prípadne zistiť stav na 

základe osobnej obhliadky nehnuteľností, kde si 

chce cudzinec prihlásiť prechodný pobyt. Návrh 

zmeny Štatútu – prenesenia kompetencie na 

mestské časti vychádza z myšlienky, že najviac 

údajov potrebných pre posúdenie splnenia 

podmienok pre udelenie súhlasu majú mestské 

časti. V zmysle dôvodovej správy k novému 
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správcu vyššie citovaných druhov 

miestnych daní určuje, vyberá a vymáha. 

Na základe uvedeného nie je účelné, aby 

úlohy vyplývajúce zo zákona č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov boli v rámci 

štatútu prenesené na mestské časti, ktoré 

nedisponujú predmetnými databázami. 

 

ustanoveniu o povinnosti obce udeľovať súhlas 

s prihlásením prechodného pobytu za účelom 

zamestnania mal zákonodarca záujem, aby sa 

samospráva zapojila do procesu udeľovania 

prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby 

sa eliminovali riziká spojené s narušovaním 

verejného poriadku a vytváraním vyčlenených 

komunít v mestách a obciach.  

12. Devínska 

Nová Ves 

K návrhu dodatku štatútu ako celku 

 

Mestská časť Devínska Nová Ves 

nesúhlasí s návrhom dodatku štatútu. 

 

Odôvodnenie: 

Mestská časť vzhľadom na to, že pri 

udeľovaní súhlasov vychádza z overenia 

rozlohy bytu, resp. domu z listu 

vlastníctva, lustráciou počtu nahlásených 

trvalých/prechodných pobytov v domoch 

– (nie bytoch), a z informácie žiadateľa 

(čestného vyhlásenia) o počte osôb, 

ubytovaných v danej nehnuteľnosti, si 

nemá ako túto informáciu overiť. 

Z uvedeného dôvodu nesúhlasí 

s predmetným návrhom dodatku štatútu, 

teda s prenesením kompetencie na 

mestskú časť. 

Neakceptované 

Tejto námietke zodpovedá odpoveď uvedená 

v prvom bode. Zároveň je potrebné uviesť, že 

rovnaké problémy, ktoré stretávajú mestské časti 

pri udeľovaní súhlasov budú mať vždy všetky 

subjekty, ktoré budú súhlasy udeľovať. Namietané 

nebude odstránené tým, že kompetenciu bude 

vykonávať priamo hlavné mesto. 

 

13. Ružinov K návrhu dodatku Štatútu ako celku 

 

Mestská časť Ružinov navrhuje ponechať 

štatút hlavného mesta SR Bratislavy 

v časti čl. 48 v súčasnom znení. 

 

Odôvodnenie: 

Jednotlivé mestské časti Bratislavy si 

vzhľadom na nejednoznačnosť zákonných 

ustanovení zaviedli vlastné formuláre 

a postupy a v praxi tak môžu nastať 

situácie, že rovnaká žiadosť sa v rôznych 

mestských častiach vybavuje rôznymi 

spôsobmi. Deklarované preverovanie 

údajov poskytovaných žiadateľmi 

v evidenciách mestských častí Bratislavy 

sa ukázalo ako nerealizovateľné- 

napríklad v prípade trvalých 

a prechodných pobytov tieto údaje 

nekorešpondujú so skutočným počtom 

osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, 

ktorý sa používa pre udelenie pobytu pre 

cudzinca (§ 8 ods. 1 vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 

259/2008 Z.z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie 

budov a o minimálnych požiadavkách na 

byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 

zariadenia. 

Mestské časti Bratislavy nemajú 

k dispozícii evidenciu výmerov 

Neakceptované 

Námietke zodpovedajú odpovede uvedené vyššie.  

Podľa nášho názoru nie je potrebné, aby postup pri 

vydávaní súhlasov bol centralizovaný.  

Ciest na dosiahnutie cieľa je viacero, je na 

konkrétnej obci/mestskej časti, ako bude 

postupovať. Spojítkom rôznych ciest je skutočnosť, 

že vždy je dosiahnutý rovnaký výsledok – 

udelenie/neudelenie súhlasu.  

 

Tu je na mieste opätovne zdôrazniť skutočnosť, že 

mestské časti majú bližšie k riešeniu danej veci na 

svojom území.  
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nehnuteľností (celková plocha a obytná 

plocha bytu) a preto si nedokážu overiť, či 

hodnoty uvádzané v žiadostiach o súhlas 

sú správne  

Súhlas by mal vydávať za celé mesto 

Bratislava iba jeden útvar, ktorý zjednotí 

postupy a komunikáciu tak so žiadateľmi, 

ako aj s príslušnými policajnými útvarmi. 

Hlavné mesto SR Bratislava je navyše 

správcom daní za ubytovanie a daní 

z nehnuteľností,  

k vyrubovaniu ktorých zhromažďuje 

informácie, ktoré sú využiteľné aj pre 

udelenie obce na ubytovanie cudzinca 

v nehnuteľnosti. Ako správca dane by tak 

hlavné mesto mohlo v zmysle § 11 ods. 5 

písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov použiť informácie, 

ktoré sú daňovým tajomstvom aj pre 

udelenie súhlasu obce podľa § 32 ods. 2 

písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí k návrhu dodatku Štatútu – udeľovanie 

súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 

 

Primátor hlavného mesta požiadal starostov mestských častí o zaslanie pripomienok 

mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu podľa čl. 103 ods. 2 zo dňa 26.08.2019. Mestským 

častiam boli žiadosti doručené dňa 16.09.2019. Lehota na doručenie pripomienok mestských 

častí hlavnému mestu je 2 mesiace odo dňa požiadania (tzn. doručenia). Lehota uplynula dňa 

16.11.2019. V požadovanej lehote bolo doručené nesúhlasné stanovisko mestskej časti 

Devínska Nová Ves a zároveň boli doručené súhlasné stanoviská miestnych zastupiteľstiev 

mestských častí: 

 

 

P. č. Mestská časť Pripomienka Vyhodnotenie 

1. Devínska 

Nová Ves 

nesúhlasí 

bez odôvodnenia 

neakceptované 

2. Jarovce bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

3. Devín bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

4. Petržalka bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

5. Lamač bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

6. Rusovce bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

7. Dúbravka bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

8. Staré Mesto bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

9. Ružinov bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

10. Čunovo bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

11. Rača bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

12. Karlova Ves bez pripomienok 

súhlasí s návrhom dodatku Štatútu 

 

 

 

 

 

 

 

 
































