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Por. 
č. 

Mestská časť Stanovisko Vyhodnotenie Záver 

1. Staré Mesto Uznesenie č. 171/2010 z 2.11.2010 – Miestne zastupiteľstvo 
berie návrh na vedomie bez pripomienok. 

 
 

2. Ružinov Uznesenie č. 546/2010 zo 4.11.2010 – Miestne zastupiteľstvo 
návrh: A. berie na vedomie 
           B. odporúča  
1. Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy prijať 
2. Ing. Slavomírovi Drozdovi, starostovi stanovisko zaslať 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy ihneď po podpise 
starostom. 

 

 

3. Vrakuňa Uznesenie č. 524 z 26.10.2010 – Miestne zastupiteľstvo nemá 
námietky. 

 
 

4. Podunajské 
Biskupice 

Uznesenie č. 72/2010/MZ z 9.11.2010 - Miestne zastupiteľstvo 
odporúča schváliť návrh bez pripomienok. 

  

5. Nové Mesto Uznesenie z 26.10.2010 - Miestna rada návrh prijala bez 
pripomienok. Miestnemu zastupiteľstvu bude predložená len 
informácia o návrhu VZN spolu so stanoviskom Miestnej rady, 
lebo podľa Harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 
zastupiteľstva a Komisií miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto bolo dňa 12.10.2010. 

 

 

6. Rača Mestská časť Bratislava – Rača požiadala o predĺženie 
jednomesačnej lehoty na vyjadrenie k návrhu hlavného mesta 
SR Bratislavy z 5.10.2010, doručeným 14.10.2010, nakoľko 
v kalendárnom roku 2010 bolo naplánované už len jedno 
slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Podľa § 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hl. m. SR Bratislavy (ďalej len 
„Pravidlá“) má právo primátor rozhodnúť len o skrátení 
postupu pri príprave nariadenia na základe odôvodneného 
návrhu spracovateľa. Keďže ide o žiadosť o predĺženie lehoty, 
bola daná do pozornosti možnosť uplatnenia ustanovenia § 6 
ods. 3 písm. b) Pravidiel, podľa ktorých spracovateľ zabezpečí 
predloženie návrhu nariadenia na rokovanie Mestskej rady hl. 
m. SR Bratislavy, na ktorom má starosta mestskej časti 
možnosť predložiť pripomienky k návrhu nariadenia. 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť 
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu.   

neakceptované 

7. Vajnory Uznesenie č. 474 – 484 z 28.10.2010 – Miestne zastupiteľstvo   
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súhlasí s návrhom bez pripomienok. 
8. Karlova Ves Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva.   
9. Dúbravka Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva.   
10. Lamač Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva.   
11. Devín Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva.   
12. Devínska 

Nová Ves 
Uznesenie č. 146/10/2010 z 19.10.2010 –  
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s návrhom za podmienky 
zapracovania pripomienky: 

 
 

  1. do § 4a ods. 2 doplniť písm. d) v znení: „k umiestneniu 
lokality je potrebný súhlas hygienika 

V zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa 
nakladania s odpadom a verejného zdravotníctva, regionálny 
úrad verejného zdravotníctva nemá v kompetencii vydávať 
súhlas k určeniu miesta umiestnenia lisovacieho kontajnera.     

neakceptované 

  2. znenie § 4a ods. 3 upraviť nasledovne: 
„Hlavné mesto posúdi splnenie podmienok uvedených 
v odseku 2 a v súčinnosti s mestskou časťou svoje stanovisko 
k použitiu lisovacieho kontajnera oznámi žiadateľovi do 30 dní 
od doručenia žiadosti.“ 

V § 4a ods. 3 sa slová „ 30 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“ a  
na konci pripája táto veta: „Pred vydaním stanoviska hlavné 
mesto požiada príslušnú mestskú časť o vyjadrenie k použitiu 
lisovacieho kontajnera.“  
Vzhľadom na zapracovanie pripomienky, je potrebné predĺžiť 
aj lehotu na vybavenie žiadosti k použitiu lisovacieho 
kontajnera.   

akceptované 

13. Záhorská 
Bystrica 

Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva. 
 

 

14. Petržalka Stanovisko Mestskej časti  
sp.č: 2010/18240/13-Šp z 26.10.2010 z dôvodu, že Miestne 
zastupiteľstvo sa nestihne vyjadriť k predkladaným zmenám 
a doplneniam. 
Mestská časť súhlasí s návrhom za týchto pripomienok: 

 

 

  Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad by nemal byť 
umiestňovaný do verejnej zelene. 

Lisovací kontajner bude umiestňovaný nadväzne na 
vyjadrenie mestskej časti – dodatočne upravené v § 4a ods. 3. 

akceptované 

  Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad by nemal byť 
umiestňovaný na verejných komunikáciách. 

Lisovací kontajner bude umiestňovaný nadväzne na 
vyjadrenie mestskej časti – dodatočne upravené v § 4a ods. 3. 

akceptované 

15. Jarovce Nebolo oznámené stanovisko Miestneho zastupiteľstva.   
16. Rusovce Uznesenie č. 480 z 20.10.2010 – Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje návrh. 
 

 

17. Čunovo Uznesenie č. 422/2010 - Miestne zastupiteľstvo berie návrh na 
vedomie bez pripomienok.  
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