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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo     

 

A: s c h v a ľ u j e 

dodatok č. 1 zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a 

s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

 

 
 
B: ž i a d a ť  

starostu mestskej časti o vydanie úplného znenia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mest-

skej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Brati-

slavou 

 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 

 

Uznesením č. 13/19.4 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 

04.02.2020 požiadalo miestne zastupiteľstvo starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

o vypracovanie zásad pre potláčanie extrémizmu.  

 

V prílohe tohto materiálu predkladáme návrh znenia zásad pre potláčanie extrémizmu.  

 

Problematika extrémizmu (boja proti extrémizmu) je v právnom poriadku Slovenskej republiky rieše-

ná v rámci Trestného zákona (§ 140), v ktorom je upravený osobitný motív, ktorý zahŕňa všetky tretné 

činy motivované nenávisťou k akejkoľvek sociálnej skupine. Slovenská republika prijala a realizuje 

celý rad opatrení z dôvodu ochrany hodnôt zakotvených v Ústave, medzinárodných dohovoroch 

v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj z ostatných dokumentov stra-

tegickej povahy. Slovenská republika zároveň plní úlohy vyplývajúce zo Stratégie bezpečnosti EÚ 

v oblasti predchádzania násilnému extrémizmu a radikalizácii. Tieto činnosti sú realizované na úrovni 

štátnej správy (polícia, súdy, prokuratúra), samosprávy (obce, VUC) a tretieho sektora, a to v ich úzkej 

súčinnosti.  

 

Vo veciach normotvorby (všeobecne záväzné nariadenia) obce stále platí ustanovenia § 6 zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t. j. obec môže vo veciach územnej 

samosprávy vydávať nariadenia, pričom je potrebné rozlišovať VZN upravujúce činnosti samosprávy 

a VZN upravujúce činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy (v tomto prípade je k vydaniu 

VZN nutné splnomocňujúce ustanovenie právnej normy vyššej právnej sily, pričom zároveň platí, že 

takéto VZN musí byť vždy v medziach splnomocňujúceho všeobecne záväzného právneho predpisu). 

V oboch prípadoch však platí, že VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi 

a medzinárodnými zmluvam. 

 

Nakoľko zadanie (vyššie citované uznesenie) je obsahovo stručné, museli sme si zodpovedať základnú 

otázku, kto bude adresátom „zásad pre potláčanie extrémizmu“. Odpoveď nám poskytol predkladateľ 

uznesenia, ktorý sám uviedol, že sa pri predložení tohto materiálu inšpiroval mestskou časťou Brati-

slava – Devínska Nová Ves. Oslovením Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová 

Ves sme získali text „zásad pre potláčanie extrémizmu“, ktorý v prílohe tohto materiálu predkladáme. 

Nakoľko sa „zásady pre potláčanie extrémizmu“ viažu k podmienkam prenájmu a/alebo výpožičky 

majetku vo vlastníctve, resp. v správe mestkej časti, sú zásady pre potláčanie extrémizmu zakompono-

vané do existujúcich Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 ods. 2 
písm. c) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov schvaľu-
je tento Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Brati-
slava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, 
ktorým určuje  
 
 
Článok I  

(1) V § 17 sa dopĺňa o nový odsek 3 v znení: „Zakazuje sa prenájom alebo výpožička majetku vo 
vlastníctve mestskej časti alebo majetku zvereného mestskej časti hlavným mestom Sloven-
skej republiky Bratislavou, ak je dôvodný predpoklad, že takýto majetok bude využitý na pod-
poru alebo propagáciu hnutí smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd občanov, pre-
javov extrémizmu, násilia, alebo že takýto majetok bude využitý na činnosť odporujúcu dob-
rým mravom; v prípade pochybnosti rozhodne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Nové Mesto.  

(2) V § 17 sa pôvodné odseky 3 až 6 vzostupne prečíslujú.  
 

Článok II  
(1) Tento Dodatok č. 1 k  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Brati-

slava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 
.......................2020 uznesením č. ........................ a nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od vy-
vesenia na úradnej tabuli mestskej časti. 

 
V Bratislave................................. 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta 


