
Dodatok č. 22 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 z 28. apríla 2022 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. 

a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje: 

 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 21 sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. V čl. 33 ods. 1 písmeno c) znie:  

     „c)  schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré 

zriadila a ktoré prevádzkuje podľa písmena b),“. 

 

2. V čl. 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).  Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno 

e). 

 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie: 

 „50) § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a ods. 5 písm. a), § 18 ods. 2, § 23 ods. 1, ods. 2 a ods. 6 zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.“. 

 

4. V čl. 34 ods. 1 písmeno f) znie:   

„f)  schvaľuje prevádzkový poriadok a zmeny prevádzkového poriadku pohrebiska 

nachádzajúceho sa na jej území, okrem pohrebiska podľa čl. 33 ods. 1 písm. c),“.       

 

5. V čl. 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) a i), sa označujú ako 

písmená g) a h). 

 

6.      Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie: 

     „55) § 5 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 2 a ods. 3, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a ods. 5 písm. a), § 18 

ods. 2, § 23 ods. 1, ods. 2 a ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z.“. 

 

7. V čl. 80 ods. 2 písmeno c) znie:  

„c) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku Bratislavy realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,“. 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2022. 

 

                                                                                                             

                                                                                                            Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.  

                                                                                                                        primátor 


