
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 04. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 

 
 
 
 

Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves   č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“.  
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Dana Čahojová Ing. Gabriel Kosnáč 
starostka vedúci organizačného oddelenia 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 21.04.2015 miestna rada prerokovala návrh ........ 
 a odporúča materiál 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
- v komisii F             16.04.2015 
- v komisii RPHSR  13.04.2015 
- v komisii ŽP          13.04.2015 
- v komisii VÚP       15.04.2015 
- v komisii ŠMŠ       14.04.2015 
- v komisii KM         15.04.2015 
- v komisii VPBD    13.04.2015 
- v komisii BSZ       14.04.2015 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN 
Stanoviská komisií a ich vyhodnotenie 
Odpis uznesenia 42/2015 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  ../2015 zo dňa 5.5.215, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa 
ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“ s účinnosťou 1. júna 
2015. 

 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje 
„Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“. 
 
 
     Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa 
ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“ je predložený na 
základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 42/2015/C zo dňa 17.3.2015 (v prílohe). 
 
     Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV doručil dňa 5.3.2015 mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves protest prokurátora podľa §22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods. 1 zákona 
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa 
ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“.  
 
     Miestne zastupiteľstvo na svojom 3. zasadaní dňa 17.3.2015 svojim uznesením č. 42/2015/B 
protestu prokurátora vyhovelo a požiadalo starostku aby do nasledujúceho zasadania miestneho 
zastupiteľstva pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa predmetné nariadenie 
č. 45/1998 zo dňa 24.3.198 zruší. 
 
    Navrhované nariadenie nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti. 
    Realizácia navrhovaného nariadenia nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti. 
 
Bratislava, máj 2015 
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Návrh 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

č.   ... /2015  
zo dňa 05.05.2015  

 

 

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves   č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“.  
 
 

 
     Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 
 
                                                                         § 1 

Zrušovacie ustanovenie 
 

    Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo 
dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“.                 

 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. júna 2015. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Dana Čahojová 
                                                                                                                    starostka 
 

 
 

 
  Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2015 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo 
 
   na úradnú tabuľu vyvesené:      xx.xx.2015 
 
   z úradnej tabule zvesené:          xx.xx.2015 
 
                                                                                    Ing. Gabriel Kosnáč 
                                                                         vedúci organizačného oddelenia  



4 
 

 
 

Vyhodnotenie pripomienok 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“ s účinnosťou 1. júna 2015. 
.  

 
Predkladá pripomienku Pripomienka Vyhodnotenie pripomienky 

   
Stanovisko komisie regionálnej 
politiky, hosp. a soc. rozvoja  
z 13.4.2015 

Komisia RPHSR súhlasí s 
návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, ktorým 
sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam 
skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“   
Za: 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie pre životné 
prostredie a ochranu prírody 
z 13.4.2015 

Komisia ŽP  berie uvedený 
materiál na vedomie 
Za :  4  proti :  0  zdržal sa: 1 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie výstavby 
a územného plánu z 15.4.2015 

Komisia prerokovala predložený 
materiál „VZN ktorým sa zrušuje 
VZN č. 45/1998“ a súhlasí 
s návrhom na zrušenie 
predmetného VZN. 
Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie pre 
školstvo, mládež a šport 
zo 14.4.2015 

Komisia ŠMŠ odporúča MiZ 
schváliť predložený návrh VZN, 
ktorým sa zrušuje VZN č. 
45/1998 , Zoznam skutočností 
tvoriacich predmet služobného 
tajomstva 
 Za :6     Proti : 0   Zdrž. : 0            

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie verejného 
poriadku, bezpečnosti a 
dopravy z 13.4.2015 

Komisia odporúča MiZ schváliť 
návrh VZN, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves   č. 45/1998 zo dňa 
24.3.1998, ktorým sa ustanovuje 
„Zoznam skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“ 
Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie bytovej, 
sociálnej a zdravotnej a pre 
seniorov z 14.4.2015 

Komisia berie na vedomie 
predložený materiál. 
 za: 3   proti : 0   zdržal sa: 0 
 

Berie sa na vedomie. 
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Stanovisko komisie pre kultúru 
a média z 15.4.2015 

Komisia KM berie návrh VZN na 
vedomie.  
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      
Zdržal sa: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie finančnej 
a podnikateľskej z 16.4.2015 

Finančná komisia odporúča 
schváliť všeobecne záväzné  
nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, ktorým 
sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam 
skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva“ 
 Prít. : 6   Za : 6    Proti : 0                      
Zdržal sa : 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko miestnej rady 
z 21.4.2015 

Miestna rada MČ Bratislava - 
Karlova Ves prerokovala materiál 
Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým 
sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 
45/1998 zo dňa 24.3.1998, 
ktorým sa ustanovuje „Zoznam 
skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 8   za: 8  
proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Berie sa na vedomie. 

   
 
Bratislava, máj 2015 
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Odpis uznesenia: 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I E  č. 42/2015 
 

Z 3. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 17. 3. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
K bodu 9.  
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva“. 
 

UZNESENIE č. 42/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. prerokovalo 

 
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 
24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“.  
 

B. vyhovuje 
 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislavy IV, č. Pd 136/14/1104-8 zo dňa 5.3.2015 
proti  všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 
24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného 
tajomstva“. 
 

C. žiada 
 
starostku mestskej časti pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 45/1998 zo dňa 24.3.1998, ktorým sa ustanovuje „Zoznam utajovaných 
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“.  

T: 5.5.2015 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 
Za správnosť: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia 
Bratislava, 15.4.2015 


