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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a sí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Dôvodová  správa 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na svojom zasadnutí 

dňa 31.03.2022 schválilo uznesenie č. 1155/2022, ktorým schválilo rozhodnutie primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za 

ubytovanie odídenca v súlade s §36a ods.2 zákona č.480/2002Z.z. v znení zákona č. 92/2022 

Z.z. 

 

Návrh dodatku štatútu bol v súlade s čl. 103 ods. 1 štatútu prerokovaný s mestskými časťami 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

Podľa čl. 103 ods. 2 štatútu hlavné mesto žiada o písomné stanovisko miestneho 

zastupiteľstva k predloženému návrhu dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 

musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada. 

Lehota na doručenie stanoviska miestneho zastupiteľstva je stanovená do dvoch mesiacov 

od požiadania. 

 

Vo veci vyplácania príspevku na ubytovanie odídenca podľa nariadenia vlády SR č. 99/2022 

zo dňa 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v súlade s súlade s 

§36a ods.2 zákona č.480/2002Z.z. mestská časť Bratislava-Petržalka prijíma a spracováva 

žiadosti majiteľov nehnuteľností na území Petržalky od prijatia uvedeného nariadenia. 

Príspevok si majitelia nehnuteľností mohli uplatniť od 27.2.2022.  

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

5. Stanoviská komisií MZ  

Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky komisie 

Finančná komisia áno nie nie 

Komisia bytová a 

sociálna 
áno nie nie

 

Miestna rada áno nie nie 

 
Výpisy z uznesení komisií pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka: 

Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej komisie zo dňa: 7.6.2022 

K bodu 7/ 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Materiál uviedla Mgr Marcela Zacharová, M.Ed. poverená vedením oddelenia sociálnych vecí 

Diskusia: 

Uznesenie: Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka súhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5,  Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Konrád Balla, Ildikó Zorádová, 

za: 5, proti: 0, zdržal/a sa: 0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová, V Bratislave: 7.6.2022      

Matúš Repka v. r., podpredseda Komisie sociálnej a bytovej                                                                             

 

Finančná komisia pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke  

08.06.2022 o 16:30 hod. 

Online – Zoom 

 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Hlasovanie: 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 


