
Dodatok č. 6 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy  

z 2. februára 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení v zákona č. 535/2008 Z. z., zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. ustanovuje: 
 

Čl. I  

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 5 sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
 
1. V čl. 7 ods. 6 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“. 

 
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona 

č. 551/2010 Z. z.“. 
 

3. V čl. 31 ods. 6 písmeno k) znie: 

„k) je povinná hradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,“. 
 

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona 
č. 551/2010 Z. z.“. 
 

5. V čl. 32 ods. 10 písmeno d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto 
slová: „môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej 
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,“.  
 

6. V čl. 32 ods. 10 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: 

„5. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,“. 
 

7. V čl. 32 ods. 10 písmeno m) znie: 

„m) je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,“. 
 

8. V čl. 80 odsek 2 znie: 
 
„(2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

a) odplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva Bratislavy,  

b) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Bratislavy, to neplatí, ak je 
Bratislava povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,147) 

c) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku Bratislavy realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže a vybraného 
účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, 

d) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Bratislavy, ak sa realizuje priamym predajom 
a účastníka, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku, 

e) prevod pozemku vo vlastníctve Bratislavy zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, 

f) prevod podielu majetku Bratislavy, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, 



g) prevod majetku Bratislavy z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

h) prevod vlastníctva hnuteľného majetku v zostatkovej cene nad 3 500 eur, 

i) bezplatný prevod hnuteľného majetku nad hodnotu 665 eur vrátane peňazí s výnimkou 
obvyklého darovania k životnému jubileu a obdobným príležitostiam a s výnimkou 
poskytovania jednorazových sociálnych výpomocí občanom, 

j) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má nájom nehnuteľného majetku 
realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,  

k) nájom nehnuteľného majetku na základe dobrovoľnej dražby,  

l) priamy nájom nehnuteľného majetku,  

m) nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, okrem nájmu 
bytov a hrobových miest, nájmu pozemku vo vlastníctve Bratislavy zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, nájmu hnuteľnej veci, 
ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur a nájmu, ktorého trvanie s tým istým 
nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, 

n) bezodplatné postúpenie pohľadávky, odplatné postúpenie pohľadávky, každé nad 335 
eur, 

o) prijatie úveru (pôžičky), poskytnutie úveru (pôžičky), prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu 
a prevzatie záruky, každé nad 33 000 eur, uznanie dlhu nad 33 000 eur, 

p) vklady majetku Bratislavy do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných 
spoločností, 

q) vydávanie dlhopisov (komunálne obligácie), 

r) vzdanie sa práva a odpustenie dlhu nad 3 500 eur, trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávky nad 500 eur, 

s) založenie majetku vo vlastníctve Bratislavy nezvereného do správy mestskej časti, 

t) zriadenie vecného bremena s výnimkou vecného bremena, ktorým sa Bratislava 
zaväzuje strpieť uloženie a následné užívanie inžinierskych sietí, vrátane stavieb – 
kolektorov určených na uloženie inžinierskych sietí, prípojok k inžinierskym sieťam, 
presahy stavieb vo vlastníctve iných osôb nad komunikáciami, verejnými 
priestranstvami a pozemkami vo vlastníctve Bratislavy a právo prechodu a prejazdu 
cez pozemky v jej vlastníctve, 

u) uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva Bratislavy, ktoré je dojednané ako 
obligačné právo, 

v) odstránenie stavby vo vlastníctve Bratislavy, ktorej trhová hodnota presahuje sumu 
33 000 eur, 

w) odňatie majetku Bratislavy zvereného do správy rozpočtovým organizáciám 
a príspevkovým organizáciám Bratislavy, ak ide o majetok, 
1. ktorý Bratislava potrebuje vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa 

schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 
2. ktorým Bratislava vytvára podmienky na činnosť orgánov uvedených v čl. 2 ods. 2, 
3. ktorý Bratislava potrebuje na plnenie prenesenej pôsobnosti, 

x) výpožičku majetku Bratislavy mestskej časti v prípade, ak hodnota vypožičanej veci 
presiahne 3 320 eur alebo doba výpožičky presiahne 1 rok, 

y) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na 
poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu.147a)“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 147a  znie: 
„147a) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
 



9. V čl. 80 odsek 4 znie: 

„(4) Miestne zastupiteľstvo podľa zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
schvaľuje 

a) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti, to 
neplatí, ak je Bratislava povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného 
predpisu,147) 

b) prenájom nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti.“. 
 

 
 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. februára 2012. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 

 
 

 


