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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
súhlasí
s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci vymedzenia
pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

2. Dôvodová správa

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je miestnemu zastupiteľstvu
vyhradené vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu Bratislavy (ďalej len „štatút“) a jeho
dodatkov.
Podľa § 7b ods. 1 zákona štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy
Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia a
činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov.
Podľa § 7b ods. 3 zákona na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné
prerokovanie s mestskými časťami a následné schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva. Ak v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu alebo
jeho dodatku najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová
väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
Na základe požiadavky starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. arch. Zuzany
Aufrichtovej odprezentovanej na pracovnom rokovaní so zástupcami mestských častí dňa
03.apríla 2019 primátor hlavného mesta predložil 05.apríla 2019 návrh Dodatku Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy vypracovaného mestskou časťou Bratislava- Staré Mesto, v
rámci ktorého sa v článku 69 dopĺňa odsek 4 s vymedzením pôsobnosti mestskej časti v súvislosti
so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača následne dňa 09.04.2019 uplatnil k návrhu
dodatku legislatívnotechnické pripomienky, ako aj vecné pripomienky, v ktorých sme žiadali
doriešiť otázku kontroly a vymožiteľnosti dodržiavania daných nízkoemisných zón – nakoľko
reálnu kontrolu môže riešiť iba štátna alebo mestská polícia, zvážiť vyhodnotenie účelnosti
presunu kompetencie zriaďovať nízkoemisné zóny na mestské časti, a taktiež sme navrhovali
v poznámkach pod čiarou v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zosúladiť
(aktualizovať) zákony, na ktoré odkazujú jednotlivé ustanovenia Štatútu, napr. nahradiť už
zrušené zákony č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, č.
223/2001 Z. z. o odpadoch, č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Podľa §2 písm. r) zákona o ovzduší: Nízkoemisnou zónou je územie obce, časti obce alebo
mestskej časti, v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 s
cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.
Listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 18.04.2019 bol
mestskej časti Bratislava Rača zaslaný návrh dodatku s tým, aby sa Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) vyjadrilo, či súhlasí alebo
nesúhlasí s návrhom dodatku.
Podľa článku 103 ods. 2 druhá veta Štatútu. Písomné stanovisko miestneho
zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa
neprihliada.
Miestnemu zastupiteľstvu predkladáme návrh stanoviska, ktorým súhlasí s predloženým
návrhom dodatku Štatútu.

