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1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie  
 

informáciu o bezplatnej právnej poradni pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom 

v mestskej časti Bratislava – Rača 

 
 
 

 
 

2. Dôvodová správa 
 
 
Dňa 06.05.2015 začala fungovať v mestskej časti Bratislava – Rača bezplatná právna poradňa 

pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača ako 

ďalšia služba pre občanov, tentokrát v oblasti právneho poradenstva. Podobný projekt úspešne 

funguje aj v iných mestských častiach, napr. Nové Mesto, Staré Mesto, Petržalka, Dúbravka. 

Občania Rače tým získali možnosť poradiť sa s právnikom pri riešení rôznych životných 

situácií bez toho, aby za toto poradenstvo platili. Cieľom právnej poradne je pomôcť ľuďom 

v riešení ich problémov, obzvlášť ohrozeným skupinám ako sú starší ľudia, občania s nízkym 

príjmom, mladé rodiny alebo slobodné mamičky, ktoré si služby právnika nemôžu dovoliť 

zaplatiť. 

 

Poradenské právne služby poskytuje advokátska kancelária, s ktorou má mestská časť 

Bratislava – Rača uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, t.j. v rámci predmetu 

plnenia zmluvy, na základe čoho zriadenie bezplatnej právnej poradne nemalo a ani nemá 

zvýšený finančný dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava – Rača. 

 

Dosiaľ sa uskutočnilo 15 právnych poradní, ktoré navštívilo celkovo 52 občanov so svojimi 

právnymi problémami. Najviac sa zaujímajú o právne poradenstvo starší občania. Najčastejšie 

sa poskytuje právne poradenstvo vo veciach exekúcií, v majetkovoprávnych veciach, 

dedičských veciach, zmluvných veciach. 
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Sídlo právnej poradne: 

Zasadacia miestnosť na prvom poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača na 

Alstrovej 249 v Bratislave. 

 

Čas poskytovania právneho poradenstva: 

Bezplatná právna poradňa funguje každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15 do 17 

hodiny. 

 

Komu je poskytované právne poradenstvo: 

Občanom s trvalým alebo  prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača; adresu 

žiadateľ oznamuje pred začatím poskytovania právneho poradenstva.  

 

Rozsah právneho poradenstva: 

Otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie BSM, výživné, otázky 

týkajúce sa dedičského konania, otázky týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov, otázky 

majetkovej povahy, poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, ochrany spotrebiteľa či 

exekúcie.  

Poradňa nerieši trestné veci. 

 

Spôsob poskytovania právneho poradenstva: 

Právne poradenstvo sa poskytuje formou osobnej ústnej konzultácie, záujemca nemusí 

preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery a do poradne nie je potrebné sa vopred 

nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne. 

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami. 

 

 

  

 

 


