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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

súhlasí 
 
 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa 
čl. 48 o ods. 10 ( oblasť udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov ). 
 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
 

 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bol dňa 18.09.2019 doručený list primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým požiadal starostku mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves o písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves k 
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“), 
ktorým sa dopĺňa čl. 48 odsekom 10. 
 

V zmysle predloženého návrhu dodatku Štatútu má dôjsť k preneseniu pôsobnosti 
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 v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o pobyte cudzincov“) 

 
Súhlas obce sa teda viaže k posúdeniu parametrov nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 

katastrálnom území príslušnej mestskej časti. Pre potrebu prenesenia pôsobnosti vydávania 
súhlasov podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov z hlavného mesta SR Bratislavy 
na jednotlivé mestské časti  svedčia aj nasledujúce fakty:  

 
1.   mestská časť vedie evidenciu trvalého a prechodného pobytu, 
  
2. mestská časť spravuje stavebný úrad, t.j. orgán, ktorý je najkompetentnejší pre            
posudzovanie bytov, či spĺňajú zákonné požiadavky na bývanie, 
  
3. mestská časť najlepšie pozná svoje územie a jeho špecifiká a teda by malo byť v 
záujme mestskej časti realizovať cieľ súhlasu – eliminovanie rizík spojených s 
narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených komunít v mestskej časti. 

 
„Uvedeným postupom sa problematika vydávania súhlasov rovnomerne presunie na 

všetkých 17 mestských častí podľa okresu, v ktorom je umiestnená nehnuteľnosť.“ 
 
V zmysle vyššie uvedeného v nadväznosti na čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy žiada Hlavné mesto Slovenskej republiky písomné stanovisko 
miestneho zastupiteľstva. Písomné stanovisko musí obsahovať súhlasné, alebo nesúhlasné 
vyjadrenie, pričom na iné vyjadrenie sa neprihliada. 

V zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu je stanovená lehota na doručenie stanoviska miestneho 



zastupiteľstva do dvoch mesiacov od požiadania. 
 
Procesná poznámka: 
V zmysle Štatútu hlavného mesta, čl. 103: 
 
(1) Návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava s mestskými časťami. Starosta zašle 
primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného mesiaca odo dňa požiadania. Po 
vyhodnotení pripomienok mestských častí návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokujú vecne 
príslušné komisie mestského zastupiteľstva.  
 
(2) Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva 
požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k 
návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí 
obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta 
doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa 
požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 
nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.  
 
(3) Ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, 
na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko Miestnej rady  MČ Bratislava – Karlova Ves zo dňa 23.10.2019: 
 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti udeľo-
vania súhlasu k pobytu cudzincov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
 
Stanovisko komisie LP zo dňa 14.10.2019: 
 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov. 
 
Komisia legislatívno-právna odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnemu 
zastupiteľstvu. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
 


