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Kód uzn: 1.1 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 

1. schváliť rozhodnutie č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských 
častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených 
s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady 
o priestupkoch 

2. požiadať 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 

 
 
          T: august 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 

Na základe podanej interpelácie poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Petra Pilinského, 
zo dňa 03.02.2016 pre primátora hlavného mesta SR Bratislavy, s poukazom na nadobudnutie 
účinnosti novely zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorou sa novelizovalo znenie 
§ 79 ods. 5 zákona o priestupkoch, podľa ktorého:  

„Úhrada trov konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec.“  
 
Podľa čl. 101 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „Pôsobnosti obce podľa 

osobitných predpisov, ktoré nie sú upravené v tomto štatúte vykonáva Bratislava, pokiaľ 
osobitný predpis neustanovuje, že ich vykonáva mestská časť.“ 

 
Nakoľko táto pôsobnosť nebola zákonom, ani doposiaľ Štatútom hlavného mesta SR 

Bratislavy zverená do pôsobnosti mestských častí, je potrebné  zapracovať predmetné 
novelizované znenie do Rozhodnutia primátora s vymedzením výnosu z úhrad trov konania 
a príjmom do rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných hlavným mestom SR Bratislavou 
a výnosu z úhrad trov konania a príjmom do rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných 
mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovnom znení: 

 
 Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu (§ 79 ods. 5 zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch) prejednávaných Bratislavou je príjmom rozpočtu 
Bratislavy.  

 
Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu ( § 79 ods. 5 zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch prejednávaných mestskou časťou je príjmom rozpočtu 
mestskej časti. Predmetná úprava bude zapracovaná aj do návrhu zmeny dodatku 
štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
V zmysle článku 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

V neodkladných prípadoch primátor rozhoduje o pôsobnosti mestských častí plniť úlohy 
samosprávy Bratislavy a vykonávať prenesenú pôsobnosť, ktoré nie sú upravené týmto 
štatútom. Toto rozhodnutie predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie na jeho 
najbližšom rokovaní. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora schváli, zároveň určí 
lehotu, v ktorej primátor predloží na jeho rokovanie návrh príslušného dodatku štatútu. Ak 
mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora na svojom najbližšom rokovaní neschváli, 
stráca rozhodnutie primátora týmto dňom platnosť. 

 
V prípade, že mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predmetné rozhodnutie č. xx/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí  hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednaním 
priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch schváli, 
bude predmetné novelizované znenie rozhodnutia primátora zapracované do návrhu dodatku  
Štatútu hlavného mesta Bratislavy s vymedzením výnosu z úhrad trov konania a príjmom do 
rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných hlavným mestom SR Bratislavou a výnosu z úhrad 
trov konania a príjmom do rozpočtu pri priestupkoch prejednávaných mestskou časťou 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 



 

 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
   

 Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 
 
  

 
 

Bratislava 28. februára 2016 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E    č. 3/2016 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených 
s prejednaním priestupku podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Podľa čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydávam 
toto rozhodnutie: 
 

Čl. 1 

(1) Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu1) prejednávaných 
Bratislavou je príjmom rozpočtu Bratislavy.   

(2) Výnos z úhrad trov konania podľa osobitného predpisu1) prejednávaných mestskou 
časťou je príjmom rozpočtu mestskej časti.   

 
 

Čl. 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. februára 2016. 
 

 
 

                                                                                                   
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  

primátor 
 

 
 
 

                                                 
1 § 79ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch   


