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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. s ú h l a s í 

bez pripomienok s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa článok 48 dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „mestská časť udeľuje súhlas pre 
príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu98b.“ 

B. ž i a d a  

starostu, aby doručil toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

 

Dôvodová správa 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 07.02.2019 
schválilo uznesením č. 72/2019, v súlade s čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“), rozhodnutie č. 1/2019 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o tom, že mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy udeľujú súhlas v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z.z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o pobyte 
cudzincov“).  
 
 V nadväznosti na uvedené bol zahájený proces prípravy dodatku Štatútu, vo veci 
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas 
v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov. 
 
 Dňa 18.09.2019 nám bola doručená žiadosť podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu o písomné 
stanovisko miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu dodatku Štatútu. V zmysle čl. 103 
ods. 2 Štatútu písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo 
nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Lehota na doručenie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva je článkom 103 ods. 2 Štatútu určená do dvoch mesiacov od 
požiadania, to znamená do 17.11.2019. 
  


