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Materiál obsahuje: 

- Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu k materiálu 
- Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



-  

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 
 

súhlasí 
 
 
1. s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 87 a 89; 
  
2. s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku 91 od. 1 
písm. b).   
 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
 

 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bol dňa 3.10.2016 doručený návrh dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky ďalej v texte len „štatút“).  
 
 Dôvodmi pre prerokovanie tohto návrhu dodatku štatútu v miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves je platné znenie štatútu, článku 103, ods. 2, v zmysle 
ktorého „Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva 
požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 
k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať 
súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí 
primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. 
V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa 
za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.  
(3) Ak s návrhom štatútu alebo jeho dodatku nesúhlasí najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na 
schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.“. 
 

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta dňa 31.03.2016 po prerokovaní materiálu prijalo 
uznesenie č. 447/2016/B, ktorým požiadalo primátora hlavného mesta, aby predložil na rokovanie 
mestského zastupiteľstva návrh dodatku štatútu s úpravou pôsobností hlavného mesta a mestských 
častí v oblasti trov konania s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/190 Zb. Slovenskej 
národnej rady o priestupkoch. 

 
Navrhovaná zmena štatútu spočíva v doplnení článku 87 (Príjmy rozpočtu Bratislavy) 
o ustanovenie označené písmenom „m)“ v znení  „výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch 
prejednávaných Bratislavou“ (pričom doterajšie „m“ sa bude označovať ako „n“) a doplnení 
článku 89 (Príjmy rozpočtu mestskej časti) o ustanovenie označené písmenom „l)“ v znení  
„výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných mestskou časťou“(pričom 
doterajšie „l“ sa bude označovať ako „m“). Významom je prerozdelenie príjmov takto 
získaných. 

 



 2. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“) prijalo dňa 12.10.2015 uznesenie č. 352/2015/C, ktorým požiadalo primátora 
hlavného mesta spustiť proces zmeny štatútu v čl. 91, ods. 1, písm. b). 

 
V návrhu  zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v článku 91 sa pôvodné 
znenie písm. b) nahrádza novým:   

b)  „z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 
častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na 
dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí 
v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí; príjem mestským 
častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu 
obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa 
osobitného predpisu152a) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie 
mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, 
Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci 
štvrťroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1.950 000,- eur na kalendárny rok, a o túto 
sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne 
podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie.“, 

 
 
Princíp tzv. solidarity spočíva v tom, že veľkým mestským častiam (Staré Mesto, Ružinov, 

Nové Mesto a Petržalka) sa znižuje podiel na výnose v prospech tzv. malých mestských častí 
(Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica). Doteraz platné znenie 
je schválené vo výške 3% z celkového výnosu daní pre mestské časti. Otvorenie mechanizmu 
solidarity iniciovali starostovia veľkých mestských častí. K uvedenej problematike bolo taktiež 
prijaté uznesenie MsZ č. 352/2015 bod B, v rámci ktorého bolo schválené, aby v rámci 
mechanizmu solidarity bola pre malé mestské časti vyčlenená suma vo výške 1.950.000,- Eur, 
o ktorú by sa pomerne podľa percentuálnych podielov znížil prídel pre mestské časti Staré Mesto, 
Ružinov, Nové Mesto a Petržalka). Uvedené návrhy (zníženie solidarity na 1,5 % ani stanovenie 
maximálneho stropu solidarity na 1.950.000 Eur) nemajú dopad na rozpočet mestskej časti 
Karlova Ves, keďže naša mestská časť patrí medzi tzv. stredne veľké mestské časti, ktoré sa na 
solidarite nepodieľajú.  

 
Bratislava, október 2016 


