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1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

súhlasí 
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 91 
ods. 1 písm. b) v nasledovnom znení:   
slová „sumu, čo spolu za tieto mestské časti tvorí jednu štvrtinu zo sumy, schválenej 
mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým mestským častiam s tým, že ten nemôže byť 
menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa tohto písmena a o túto jednu štvrtinu zníži 
prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich 
percentuálnych podielov uvedených vyššie,“  
 
sa nahrádzajú slovami 
 
„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,“. 

 
 
 

 
 
 
2. 

 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

 
odporúča 

 
 

MZ MČ Bratislava – Rača súhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. b) v nasledovnom znení:   
slová „sumu, čo spolu za tieto mestské časti tvorí jednu štvrtinu zo sumy, schválenej 
mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým mestským častiam s tým, že ten nemôže byť 
menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa tohto písmena a o túto jednu štvrtinu zníži 
prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich 
percentuálnych podielov uvedených vyššie,“  
 
sa nahrádzajú slovami 
 
„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,“. 
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3. Dôvodová správa 
 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava listom zo dňa 19.01.2016 
požiadal o vyjadrenie sa ku zmene čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam 
medzi jednotlivé mestské časti. 

Uznesením MsZ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 352/2015 bod B 
zo dňa 10.12.2015 bol schválený príspevok malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 
1.950 000,00 Eur z celkovej sumy pre mestské časti. V bode C citovaného uznesenia bol 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný spustiť proces zmeny Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 91  ods. 1  písmeno b). 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 352 – zasadnutie dňa 10.12.2015 znie: 

„Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu podľa čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

A. berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí pre rok 2016 nasledovne: 

Mestská časť Percentuálny podiel 
Staré Mesto 10.77% 
Podunajské Biskupice 4.58% 
Ružinov 21.11% 
Vrakuňa 3.51% 
Nové Mesto 11.37% 
Rača 5.42% 
Vajnory 1.71% 
Devín 0.29% 
Devínska Nová Ves 5.31% 
Dúbravka 6.06% 
Karlova Ves 6.37% 
Lamač 1.56% 
Záhorská Bystrica 1.03% 
Čunovo 0.30% 
Jarovce 0.52% 
Petržalka 19.30% 
Rusovce 0.79% 

B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1 950 000,00 Eur z celkovej sumy 
pre mestské časti. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
spustiť proces zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 91,  ods.1,  písmeno b)“. 
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V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané percentuálne podiely mestských častí 
pre rok 2016, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z 
príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) a dane z nehnuteľnosti (ďalej len „DzN“). Podľa 
týchto percentuálnych podielov sa budú prerozdeľovať výnosy DPFO a DzN medzi jednotlivé 
mestské časti so zohľadnením solidarity s malými mestskými časťami v zmysle štatútu. 
O schválený príspevok veľkých mestských častí malým mestským častiam sa vždy štvrťročne 
znižuje prídel pre veľké mestské časti Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto a Petržalku a 
prerozdelí sa rovným dielom medzi sedem malých mestských častí, t.j. Vajnory, Devín, 
Lamač, Záhorskú Bystricu, Čunovo, Jarovce a Rusovce.  
V súčasnosti platné znenie čl. 91 ods. 1  písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 
„(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa 
rozdelia tak, že príjmy  
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 65 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, čo spolu za tieto mestské časti tvorí 
jednu štvrtinu zo sumy, schválenej mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým 
mestským častiam s tým, že ten nemôže byť menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa 
tohto písmena a o túto jednu štvrtinu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie,“. 
 
Navrhované znenie čl. 91 ods. 1  písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (návrh novely zapracovaný tučným písmom): 
„(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa 
rozdelia tak, že príjmy  
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 65 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, čo spolu za tieto mestské časti tvorí 
jednu štvrtinu zo sumy, schválenej mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým 
mestským častiam s tým, že ten nemôže byť menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa 
tohto písmena a o túto jednu štvrtinu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie, 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,“. 

Návrh neovplyvní schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016.  
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