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 NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

s ú h l a s í 
 

s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 48 – 
udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov bez pripomienok 

NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 
 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci článku 48 – udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o 
pobyte cudzincov 



 

Dôvodová správa 
 
Dňa 16.09.2019bola listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len „primátor“) doručená mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej len „MČ“) žiadosť podľa 
čl. 103 ods. 2 štatútu o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu 
dodatku štatútu vo veci vydávania súhlasných stanovísk obce pre príslušníkov tretích krajín 
podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa čl. 103 ods. 2 štatútu: 
„(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.“. 

V súlade s čl. 9 ods.7 štatútu bolo uznesením č. 72/2019 schválené rozhodnutie č. 1/2019 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o tom, že mestské časti hlavného 
mesta Bratislavy udeľujú 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. 
Podľa čl. 9 ods.7 štatútu: 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 neschváli, stráca rozhodnutie 
primátora týmto dňom platnosť.  
 
K vecnej stránke: 
Dňa 7. decembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 376/2018Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Uvedený zákon novelizoval aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára2019a uložil obci vydávať súhlas 
obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej zdržiavať 
počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, ktorým sú zákony 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
MZ SR 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.  
 
Po preštudovaní doručeného návrhu dodatku štatútu možno konštatovať, že z vecného ako aj 
legislatívno-právneho hľadiska nie sú k nemu pripomienky. 









Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 7/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 11. novembra 2019   

 
 
 
 
 
K bodu 4: 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 48 – udeľovanie 
súhlasov v súlade s § 32 ods. 2písm. k) zákona o pobyte cudzincov 

 
 
Uznesenie k bodu 4: 
 
Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a odporúčajú 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci článku 48 – udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2písm. k) zákona o 
pobyte cudzincov 

.  
Hlasovanie:   za: 6     proti: 0  zdržal sa: 0 

 
        
 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 12.11.2019 
 
 
 
Prevzal:    
 


