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Materiál na 26. zasadanie  

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 28.06.2022 

 

 

 

 

Stanovisko 

miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

o pôsobnosti  mestskej  časti  v  oblasti  poskytovania  príspevku  za ubytovanie odídenca  

 

 

Predkladateľ:       Spracovateľ : 

Dana Čahojová     Ing. Gabriel Kosnáč 
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Prerokované: 

- v miestnej rade  14.06.2022     Miestna rada   p r e r o k o v a l a  

          materiál  a   o d p or ú č a   

predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 

 

 

 

Prerokované: 

 

- v komisii LP         06.06.2022 
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Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

List primátora 

Návrh dodatku štatútu 

Návrh VZN s dôvodovou správou 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o doplnenie v 

článku 78a s názvom „Pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za 

ubytovanie odídenca“. 

 

 

- - - - - 

 

 

Dôvodová správa 

 k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 78a 

o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca.   

 

 

     Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bol dňa 26.05.2022 doručený návrh dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej  len „štatút“).  

 

     Dôvodmi pre prerokovanie tohto návrhu dodatku štatútu v miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava Karlova Ves je platné znenie štatútu, článku 103, ods. 2, v zmysle 

ktorého „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.“. 

 

Predmetom návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta je doplnenie štatútu o čl. 78a, 

ktorý upravuje pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie 

odídenca. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa vykonáva v súlade s §36a ods. 2 

zákona NR SR č. 480/2002  Z. z. v znení zákona č. 92/2022 Z. z. 

 

Vedenie mestskej časti odporúča súhlasiť s predloženým návrhom dodatku štatútu. 

 

 

Bratislava, jún 2022 
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Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 06.06.2022: 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu 

zastupiteľstvu na rokovanie. 

Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko miestnej rady zo dňa 14.06.2022: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Stanovisko miestneho 

zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestskej 

časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca a odporúča materiál predložiť 

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0  

 


