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Návrh uznesenia 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 a) berie na vedomie 
 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 
písm. c) a čl. 34 ods. 1 f) v predloženom znení, vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 
písm. g), 
 
b) odporúča 
 
pokračovať v procese prerokovania návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 f), vypustenie čl. 33 ods. 1 
písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g) a teda primátor požiada starostov mestských častí o písomné 
stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu a  
 
c) odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) 
a čl. 34 ods. 1 f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g) 
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Dôvodová správa  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„mestské zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 23.09.2021 schválilo uznesenie č. 
948/2021, ktorým žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o začatie 
procesu prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a to v čl. 33 Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva a v čl. 34 Pôsobnosti 
mestskej časti v oblasti zdravotníctva s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v tom smere, aby hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
schvaľovalo a dávalo súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré spravuje 
organizácia ňou zriadená alebo založená, a aby mestská časť schvaľovala a dávala súhlas na 
zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, 
ktoré je zriadené mestskou časťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 
v správe mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo predloženého 
prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza na jej katastrálnom území a nie je v správe 
organizácie zriadenej alebo založenej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy. 

Dňa 12.11.2021 zasielalo hlavné mesto v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu - návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových 
poriadkov pohrebísk – čl. 33 ods. 1 a čl. 34 ods. 1 Štatútu. Súčasťou návrhu je aj zosúladenie 
dotknutého čl. 33 ods. 1 a čl. 34 ods. 1 Štatútu s aktuálnym znením zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve, ktorá spočíva vo vypustení čl. 33 ods. 1 písm. e), nakoľko uvedená 
kompetencia sa už v aktuálnej verzii zákona nenachádza, a v aktualizácii odkazov na 
relevantné časti zákona, ktoré sú uvedené v poznámkach pod čiarou k odkazom 50 a 55. 

V predmetnom návrhu dodatku Štatútu je zahrnutá aj zmena, týkajúca sa čl. 80 ods. 2 
písm. c) a to vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

Hlavné mesto má v súčasnosti ako jednu z foriem prevodu majetku Bratislavy 
upravenú aj obchodnú verejnú súťaž  podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ustanovením 
§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Obchodné verejné súťaže je možné realizovať na základe schválených „Všeobecných 
podmienok obchodných verejných súťaží“ na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“, ktoré boli schválené na mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. 1410/2014 zo 
dňa 30.01.2014.  

 
Tieto podmienky ustanovujú základné zásady, ktorými sa každá obchodná verejná 

súťaž riadi. Podľa čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Bratislavy realizovať na základe obchodnej verejnej 
súťaže a vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu 
ponuku.  

 
Predpokladom úspešnosti tohto inštitútu je to, aby popri riadnom zverejnení ponuky 

(úradná tabuľa, regionálna tlač) a nastavení východiskovej ceny prišlo zo strany mestského 
zastupiteľstva ku schváleniu vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil 
najvýhodnejšiu ponuku. V opačnom prípade celý zložitý proces naviazaný na dlhý časový 
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rámec a množstvo úkonov neprinesie žiaden úžitok, pričom sa vytvorí aj riziko pre hlavné 
mesto, že vybraný účastník obchodnej verejnej  súťaže podá žalobný návrh a bude sa svojho 
práva na prevod nehnuteľnosti domáhať. Takýto žalobný nárok je možné vyhodnotiť ako 
opodstatnený, nakoľko podľa ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, ak 
vyhlasovateľ súťaže vybral najvhodnejšiu ponuku, táto je pre účastníkov obchodnej verejnej 
súťaže záväzná a akékoľvek dodatočné schválenie možno považovať za kontraproduktívne 
a nedôvodné.  

 
Pri majetku, ktorý je možné ponúknuť na predaj v rámci obchodnej verejnej súťaže sa 

navrhuje zmena ustanovenia čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu a to vypustením ustanovenia 
o povinnosti mestského zastupiteľstva schváliť vybraného účastníka obchodnej verejnej 
súťaže. Cieľom navrhovaného opatrenia je zefektívniť nastavené procesy, pričom mestskému 
zastupiteľstvu zostane i naďalej možnosť kontroly hospodárenia s majetkom Bratislavy vo 
forme možnosti schváliť alebo neschváliť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a jej 
podmienok.   
 

Predkladaný materiál je ďalším krokom v schvaľovaní návrhu dodatku Štatútu. Podľa 
čl. 103 ods. 1. Štatútu boli MČ dňa  12.11.2021 požiadané o zaslanie pripomienok k návrhu 
dodatku do jedného mesiaca odo dňa vyžiadania. Návrh vyhodnotenia pripomienkového 
konania MČ k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tvorí 
súčasť predkladaného materiálu. Deväť MČ zaslalo vyjadrenia k pripomienkovému konaniu. 
Osem MČ sa v zaslaných stanoviskách vyjadrilo, že nemajú žiadne pripomienky. Jedna MČ 
vo svojom stanovisku uviedla štyri pripomienky. 

 
Návrh dodatku Štatútu bol podľa čl. 4 ods. 8, 9 rozhodnutia č. 6/2013  primátora 

hlavného mesta SR Bratislave o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecných záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli hlavného 
mesta a na internetovej stránke hlavného mesta spravidla v dňoch od 22.11.2021 do 
09.12.2021. Zo strany verejnosti sme nezaznamenali žiadnu pripomienku a preto 
vyhodnotenie týchto pripomienok nie je súčasťou materiálu.  
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Vyhodnotenie pripomienkového konania mestských časti k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Podľa čl. 103 ods. 1. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„Štatút“) boli mestské časti dňa (ďalej len „MČ“)  12.11.2021 požiadané o zaslanie 

pripomienok k návrhu dodatku do jedného mesiaca odo dňa vyžiadania.  

 

 

Mestská Mestská Mestská Mestská 

časťčasťčasťčasť    

Zaslané Zaslané Zaslané Zaslané 

pripomienky pripomienky pripomienky pripomienky 

kkkk    dodatku dodatku dodatku dodatku 

ŠtatútuŠtatútuŠtatútuŠtatútu    

Dátum Dátum Dátum Dátum 

zaslaniazaslaniazaslaniazaslania    

Znenie pripomienkyZnenie pripomienkyZnenie pripomienkyZnenie pripomienky    VyVyVyVyhodnoteniehodnoteniehodnoteniehodnotenie    OdôvodnenieOdôvodnenieOdôvodnenieOdôvodnenie    

Staré Staré Staré Staré 

Mesto Mesto Mesto Mesto     

Áno 01.12. 
2021 

Bez pripomienok - - 

Lamač Lamač Lamač Lamač     Áno 15.12. 
2021 

Bez pripomienok - - 

Ružinov Ružinov Ružinov Ružinov     Áno 15.12. 
2021 

 Bez pripomienok - - 

Devín Devín Devín Devín     Nie - - - - 

Vrakuňa Vrakuňa Vrakuňa Vrakuňa     Áno 20.12. 
2021 

Bez pripomienok - - 

Devínska Devínska Devínska Devínska 

Nová VesNová VesNová VesNová Ves    

Áno  V úvodných 
ustanoveniach 
nesprávne označený 
odkaz na zákon č. 
377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR 
Bratislave.  

Navrhuje sa v čl. 33   
ods. 1 a čl. 34 ods. 1 
doplniť nasledovné 
kompetencie, ktorý 
zákon č. 131/2010 Z. 
z. o pohrebníctve 
zveruje obciam: 

a/ povinnosť obce 
určiť priestor na 
rozšírenie existujúcich 
pohrebísk, zriadiť 
ďalšie pohrebisko 
alebo zabezpečiť 
pochovávanie na 
pohrebisku v inej obci, 

Akceptované  

 

 

 

Neakceptované 

Hlavné mesto upravilo úvodné 
ustanovenie zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave nasledovne: „v 
znení neskorších predpisov“. 

 

Odôvodnenie: 

Hlavné mesto spracovalo návrh 
dodatku Štatútu  na základe 
uznesenia MsZ č. 948/2021, ktorým 
žiada primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
o začatie procesu prerokovania 
a schvaľovania zmeny Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a to v čl. 33 Pôsobnosti 
Bratislavy v oblasti zdravotníctva 
a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti 
v oblasti zdravotníctva s mestskými 
časťami hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v tom smere, 
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ak je kapacita 
pohrebísk 
v katastrálnom území 
obce nedostatočná, 

b/ možnosť obce 
prostredníctvom VZN 
ustanoviť ochranné 
pásmo pohrebiska, 

c/ povinnosť obce 
zabezpečiť plnenie 
činnosti podľa § 30 
ods. 1 písm. c) zákona 
o pohrebníctve, 

d/ kompetencia obce 
prejednávať priestupky 
podľa § 32 ods. 6 
zákona o pohrebníctve 

aby hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava schvaľovalo 
a dávalo súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska, 
ktoré spravuje organizácia ňou 
zriadená alebo založená, a aby 
mestská časť schvaľovala a dávala 
súhlas na zmenu prevádzkového 
poriadku pohrebiska predloženého 
prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré 
je zriadené mestskou časťou 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy alebo v správe mestskej 
časti hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, alebo 
predloženého prevádzkovateľom 
pohrebiska, ktoré sa nachádza na jej 
katastrálnom území a nie je v správe 
organizácie zriadenej alebo založenej 
hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

Hlavné mesto sa nestotožňuje 
s nutnosťou zapracovania návrhov 
mestskej časti a  to doplnením 
kompetencií v zmysle zákonnej 
úpravy, nakoľko hlavné mesto má 
v rámci pôsobnosti zákona o 
pohrebníctve postavenie obce 
a prostredníctvom štatútu môže určité 
kompetencie preniesť na mestské 
časti. 

V predkladanom návrhu dodatku 
Štatútu sa navrhuje zosúladenie čl. 33 
ods. 1 a čl. 34 ods. 1 štatútu 
s aktuálnym znením zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorá 
spočíva vo vypustení čl. 33 ods. 1 
písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), 
nakoľko uvedená kompetencia sa už 
v aktuálnej verzii zákona nenachádza 
a v vzhľadom na uvedené sa zároveň 
navrhuje aktualizácia odkazov na 
relevantné časti zákona, ktoré sú 
uvedené v poznámkach pod čiarou 
k odkazom 50 a 55. 

Hlavné mesto za účelom 
komplexného zosúladenia súčasného 
znenia Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v rámci úpravy pôsobnosti 
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hlavného mesta, ktoré plní ako 
prenesený výkon štátnej správy  
a úlohy preneseného výkonu štátnej 
správy, ktorých plnenie prenáša 
hlavné mesto na mestské časti, má za 
cieľ zosúladiť všetky oblasti 
nachádzajúce sa v Štatúte v zmysle 
platnej zákonnej úpravy a legislatívy 
so zámerom dosiahnuť čo najmenšiu 
spornosť pri aplikácií jeho 
ustanovení v normotvornej 
a rozhodovacej činnosti orgánov 
hlavného mesta a mestských častí. 

Podunajské Podunajské Podunajské Podunajské 

Biskupice Biskupice Biskupice Biskupice     

Áno 02.12. 
2021 

Bez pripomienok - - 

Záhorská Záhorská Záhorská Záhorská 

BystricaBystricaBystricaBystrica    

Nie - - - - 

Nové Mesto Nové Mesto Nové Mesto Nové Mesto     Nie - - - - 

Petržalka Petržalka Petržalka Petržalka     Áno 03.01. 
2021 

Bez pripomienok - - 

RačaRačaRačaRača    Áno 23.11. 
2021 

Bez pripomienok - - 

JarovceJarovceJarovceJarovce    Nie - - - - 

Vajnory Vajnory Vajnory Vajnory     Nie -  - - - 

RusovceRusovceRusovceRusovce    Nie - - - - 

Karlova VesKarlova VesKarlova VesKarlova Ves    Nie - - - - 

Čunovo Čunovo Čunovo Čunovo     Nie - - - - 

Dúbravka  Dúbravka  Dúbravka  Dúbravka      Áno  14.12. 
2021  

Bez pripomienok   
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Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 (so zapracovanou pripomienkou- legislatívna úprava) 

 
Dodatok č....  

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
z ........................... 

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 neskorších predpisov ustanovuje: 
 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 21 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

 
1. V čl. 33 ods. 1 písmeno c) znie:  

     „c)  schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré 
zriadila a ktoré prevádzkuje podľa písmena b),“. 
 

2. V čl. 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).  Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno 
e). 
 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie: 
 „50) § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a ods. 5 písm. a), § 18 ods. 2, § 23 ods. 1, ods. 2 a ods. 6 zákona 
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.“. 

 
4. V čl. 34 ods. 1 písmeno f) znie:   
„f)  schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska 
nachádzajúceho sa na jej území, okrem pohrebiska podľa čl. 33 ods. 1 písm. c),“.       
 
5. V čl. 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) a i), sa označujú ako 

písmená g) a h). 
 

6.      Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie: 
     „55) § 5 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 2 a ods. 3, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a ods. 5 písm. a), § 18 
ods. 2, § 23 ods. 1, ods. 2 a ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z.“. 
 

7. V čl. 80 ods. 2 písmeno c) znie:  
„c) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku Bratislavy realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,“. 

 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda účinnosť ..........................   
                                                                                                          Ing. arch. Matúš Vallo 
                                                                                                                       primátor 


