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Materiál na 12. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 16.2.2016

Stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ: Spracovateľ:

JUDr. Branislav Záhradník JUDr. Branislav Záhradník, 
zástupca starostky zástupca starostky

Prerokované:

v miestnej rade dňa 2.2.2016 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves prerokovala návrh stanoviska 
k zmene štatútu hl. mesta SR Bratislavy a 

 odporúča materiál predložiť do MiZ.

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. nesúhlasí

so zmenou Štatútu hl.  mesta SR Bratislavy spočívajúcej v znížení výšky solidarity pre rok
2016 na 1,5 % z celkovej sumy pre mestské časti v zmysle  listu  primátora hl.  mesta SR
Bratislavy zo dňa 19.1.2016. 

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť zmenu čl. 91 ods. 1 písm.
b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v platnom znení v zmysle uznesenia MsZ č. 352/2015 bod.
B, ktorým sa mení príspevok malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1.950.000,-
Eur z celkovej sumy pre mestské časti.

DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Primátor hl. mesta SR Bratislavy listom zo dňa 19.1.2016 požiadal o vyjadrenie sa ku
zmene čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. Ide o rozdelenie výnosu z dane z
nehnuteľností  medzi  hlavné  mesto  a  mestské  časti.  V liste  primátor  informuje  o  zámere
zmeniť výšku solidarity na 1,5 % z celkovej sumy pre mestské časti (viď. list v prílohe).

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.  Navrhujeme  vysloviť  odporúčanie  totožné s  príslušným uznesením MsZ,  t.j.
stanovenie pevnej čiastky solidarity,  nakoľko sa domnievame, že je určitým kompromisom
medzi oprávnenými záujmami veľkých a malých mestských častí.
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