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	 	 	 	 	 K	rukám		

	 	 	 	 	 	 	 primátora	hlavného	mesta	SR	Bratislavy	
	 	 	 	 	 	 	 JUDr.	Iva	Nesrovnala	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 V	Bratislave,	dňa	09.08.2017	 	
	
	
Vážený	pán	primátor,		
	

listom	 zo	dňa	23.	mája	 2017	 a	následne	 opätovne	 listom	 zo	dňa	3.	 júla	 2017	 som	
Vás,	 v	zmysle	 §	 25	 ods.	 4	 písm.	 b)	 zákona	 č.	 369/1990	 Zb.	 o	obecnom	 zriadení	 v	znení	
neskorších	predpisov,	 interpeloval	vo	veci	nakladania	s	nehnuteľným	majetkom	hlavného	
mesta	SR	Bratislavy,	pričom	som	požadoval	poskytnutie	nasledovnej	informácie	:		

	
„Aké	 typy	 a	druhy	 právnych	 úkonov,	 týkajúcich	 sa	 nakladania	 s	nehnuteľným	 majetkom	
hlavného	 mesta	 SR	 Bratislavy	 (prevody	 vlastníctva	 majetku,	 prenajímanie	 majetku,	
zaťažovanie	majetku	vecnými	bremenami,	záložnými	právami	a	pod.)	realizuje	hlavné	mesto	
SR	 Bratislava	 bez	 predchádzajúceho	 súhlasu	 Mestského	 zastupiteľstva	 hlavného	 mesta	 SR	
Bratislavy,	 resp.	 bez	 následného	 schválenia	 takéhoto	 úkonu	 Mestským	 zastupiteľstvom	
hlavného	mesta	SR	Bratislavy?“	
	

Listom	zo	dňa	17.	júla	2017	ste	na	moju	opätovnú	interpeláciu	obšírne	odpovedali,	
za	čo	Vám	ďakujem.	V	predmetnej	odpovedi	ste	ma	ubezpečili,	že	hlavné	mesto	pristupuje	
k	nakladaniu	 s	majetkom	 výlučne	 v	súlade	 so	 zákonmi	 a	štatútom,	 pričom	 ste	 následne	
taxatívne,	presnou	a	vyčerpávajúcou	citáciou	zákona	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	
v	znení	 neskorších	 predpisov,	 zákona	 č.	 138/1991	 Zb.	 o	majetku	 obcí	 v	znení	 neskorších	
predpisov	 a	Štatútu	 hlavného	 mesta	 SR	 Bratislavy	 uviedli	 právne	 úkony	 týkajúce	 sa	
nakladania	 s	nehnuteľným	 majetkom	 hlavného	 mesta,	 pri	 realizácii	 ktorých	 je	 potrený	
predchádzajúci	alebo	následný	úkon	zo	strany	mestského	zastupiteľstva.		

	
Vami	poskytnuté,	vyčerpávajúce	informácie	však	neboli	odpoveďou	na	otázku,	ktorá	

bola	predmetom	mojich	dvoch	predchádzajúcich	interpelácií.		Právne	predpisy	upravujúce	
nakladanie	 s	majetkom	 hlavného	mesta	 SR	 Bratislavy	 sú	 všeobecne	 známe	 a	ja	 sám,	 ako	
poslanec	 mestského	 zastupiteľstva,	 ich	 znenie	 poznám.	 V	závere	 odpovede	 na	 moju	
opätovnú	interpeláciu	uvádzate,	citujem	:	„	Ostatné	právne	úkony	týkajúce	sa	nakladania	
s	nehnuteľným	majetkom	hlavného	mesta	SR	Bratislavy,	ktoré	nie	sú	špecifikované	v	čl.	
80	ods.	2	a	3	Štatútu	hlavného	mesta	SR	Bratislavy	je	možné	realizovať	bez	predchádzajúceho	
súhlasu	 Mestského	 zastupiteľstva	 hlavného	 mesta	 SR	 Bratislavy,	 resp.	 bez	 následného	
schválenia	takéhoto	úkonu	Mestským	zastupiteľstvom	hlavného	mesta	SR	Bratislavy.“		
	

	
	
	



Opätovne	 zdôrazňujem,	 že	 interpeláciu	 predkladám	 výlučne	 s	úmyslom	
jednoznačne	 identifikovať	 	 všetky	 právne	 úkony	 týkajúce	 sa	 dispozície	 s	nehnuteľným	
majetkom	hlavného	mesta,	pri	ktorých	nie	 je	potrebný	žiaden	úkon	zo	 strany	mestského	
zastupiteľstva,	 s	cieľom	 	 	 do	 budúcna	 predísť	možným	 rozporom	 pri	 posudzovaní	 toho,							
či	 konkrétny	 úkon	 nakladania	 s	majetkom	 hlavného	 mesta	 mal	 alebo	 nemal	 byť	
predmetom	prerokovania	na	mestskom	zastupiteľstve.			

	
Ako	 príklad	 čiastkovej	 odpovede	 na	moju	 interpeláciu	 uvádzam	 článok	 80	 ods.	 2	

písm.	 m)	 Štatútu	 hlavného	 mesta	 SR	 Bratislavy,	 ktorý	 ustanovuje,	 že	 mestské	
zastupiteľstvo	schvaľuje	:		

	
„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		...“		

	
Z	uvedenej	 citácie	 štatútu	 vyplýva,	 že	 mestské	 zastupiteľstvo	 neschvaľuje																					

(	ani	nevykonáva	žiaden	úkon	)	v	prípadoch,	ak	sa	 jedná	o	uzatváranie	nájomných	zmlúv,	
ktorých	predmetom	 je	nájom	bytu	alebo	hrobového	miesta,	 	 ani	 v	prípadoch,	 ak	 sa	 jedná	
o	uzatváranie	 nájomných	 zmlúv,	 ktorých	 predmetom	 je	 nájmom	 pozemku	 vo	 vlastníctve	
hlavného	mesta	zastavaného	stavbou	vo	vlastníctve	nadobúdateľa	vrátane	priľahlej	plochy,	
ktorá	 svojím	umiestnením	 a	 využitím	 tvorí	 neoddeliteľný	 celok	 so	 stavbou.	 V	uvedených	
prípadoch	 sa	 jedná	presne	 o	 tie	 právne	 úkony,	 ktoré	 je	 oprávnený	 realizovať	 priamo	
primátor	 hlavného	 mesta,	 bez	 toho,	 aby	 o	takomto	 právnom	 úkone	 malo	 mestské	
zastupiteľstvo	akúkoľvek	vedomosť.		 
	
	
Vážený	pán	primátor,	
	
	

dovoľujem	si	Vás	touto	cestou	opätovne	požiadať	o	zaslanie	požadovanej	informácie	
v	rozsahu	 a	forme	 ako	 som	 už	 dvakrát	 požadoval	 a	ako	 som	 vo	 forme	 príkladu	 uviedol	
v	tejto	opätovnej	interpelácii.		

	
S	pozdravom		

	
			
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	Ing.	Martin	Borguľa		
	 	 	 	 	 	 	 	poslanec	mestského	zastupiteľstva	
	
	


