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                            kód uzn. 6.1.6 
 

Návrh uznesenia 
 

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 2017 nasledovne: 
 

Mestská časť Percentuálny podiel 

Staré Mesto 10,75% 

Pod. Biskupice 4,59% 

Ružinov 20,99% 

Vrakuňa 3,50% 

Nové Mesto 11,28% 

Rača 5,47% 

Vajnory 1,74% 

Devín 0,34% 

Devínska Nová Ves 5,54% 

Dúbravka 6,03% 

Karlova Ves 6,42% 

Lamač 1,55% 

Záhorská Bystrica 1,06% 

Čunovo 0,30% 

Jarovce 0,52% 

Petržalka 19,13% 

Rusovce 0,79% 

SPOLU 100,00% 
 
 

B. schvaľuje 
 
príspevok malým mestským častiam pre rok 2017 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti. 



 

 

 

Dôvodová správa 

 Predložený návrh vychádza z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“), ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených 
mestským častiam medzi jednotlivé mestské časti. 
 V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané percentuálne podiely mestských 
častí pre rok 2017, 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. 
Vypočítané percentuálne podiely sa navrhuje zobrať na vedomie. Súčasne sa navrhuje 
mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh príspevku veľkých mestských častí malým 
mestským častiam. O tento príspevok 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. Tento príspevok nemôže byť podľa platného štatútu menší ako 3% 
všetkých prostriedkov získaných v roku z DPFO a DzN pre mestské časti. Na programe 
rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 07-08.12.2016 je okrem iného aj návrh Dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, predmetom ktorého je úprava znenia čl. 91. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 21.11.2016  
po prerokovaní materiálu odporúča MsZ schváliť percentuálne podiely mestských častí 
a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24.11.2016:  
Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci 
návrh/y. 
 
 

Výpočet percentuálnych podielov 
 

 Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádzalo z platného znenia štatútu, 
konkrétne čl. 91, ods. 1, písm. b), ktoré určuje kritériá výpočtu podľa nariadenia vlády SR 
668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov 
a počet obyvateľov nad 65 rokov (tu došlo v znení štatútu v zjavnej chybe, pretože v nariadení 
vlády sa ako kritérium používa počet obyvateľov nad 62 rokov, čo sa aj použilo v ďalšom 
výpočte) a podľa výnosu dane z nehnuteľnosti. Keďže pre rok 2017 sa počíta počet 
obyvateľov k 31.12.2012, t.j. po sčítaní ľudu v roku 2011 a príslušných prírastkoch  
a úbytkoch v roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a toto číslo vychádza na 422 932 
obyvateľov, používa sa v nasledujúcom výpočte tento počet obyvateľov. 
 Použitie kritérií pri výpočte je v nariadení vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve určené takto: 
 a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej 
výšky stredu obce uvedeným v prílohe č. 1 (vzhľadom na to, že Bratislava má stanovenú len 
jednu nadmorskú výšku, uvažujú sa počty obyvateľov bez zohľadňovania nadmorskej výšky), 
 b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 



 

 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia 
obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené  
v prílohe č. 2 (veľkostné kategórie rozlišujú obce do 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 a 100.000 
obyvateľov a stanovujú koeficienty 0,89; 0,90; 0,91; 0,94 a 1,13, ktorými sa prepočítava počet 
obyvateľov), 
 c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 
prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeného  
v prílohe č. 3 (vzhľadom na to, že pôsobnosť vo vzťahu k základným umeleckým školám  
má hlavné mesto, do úvahy pre mestské časti boli vzaté počty: ca) počet detí MŠ a ZŠ  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na správu školských objektov cb) počet detí  
v materskej škole nad 3 roky cc) počet detí v školských kluboch detí cd) počet detí  
v školských strediskách záujmovej činnosti ce) počet potenciálnych stravníkov v jedálňach 
základných škôl, vrátane detí neštátnych škôl, ktoré sa stravujú v našich zariadeniach). 
 d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým 
pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
 Počty obyvateľov k 1.1.2016 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR, 
ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, počet žiakov k 15.9.2016 podľa údajov z oddelenia 
kultúry, školstva, športu a mládeže a počet seniorov k 1.1.2016 podľa údajov Štatistického 
úradu SR. Počty sú uvedené v tabuľke č. 1. 
 
Tabuľka č. 1 

Mestská časť obyvatelia 

prepočítaný 

počet žiakov 

obyvatelia 

62+ 

Staré Mesto 39 470 43 276 10 105 

Podunajské Biskupice 21 644 27 393 4 680 

Ružinov 71 443 78 822 16 864 

Vrakuňa 20 114 20 984 3 680 

Nové Mesto 37 650 45 678 8 428 

Rača 20 791 24 897 4 882 

Vajnory 5 556 5 592 1 037 

Devín 1 297 864 259 

Devínska Nová Ves 16 060 25 958 1 941 

Dúbravka 33 090 35 303 8 590 

Karlova Ves 33 260 35 996 5 876 

Lamač 7 110 7 951 2 218 

Záhorská Bystrica 4 559 4 713 734 

Čunovo 1 332 1 670 243 

Jarovce 2 011 3 528 334 

Petržalka 103 935 96 826 18 980 

Rusovce 3 610 4 881 539 

SPOLU 422 932 464 333 89 390 

 



 

 

 
 Pri výpočte podielu mestskej časti pre rok 2017 sa ďalej zohľadnilo 100% predpisu 
dane z nehnuteľnosti, ktorý sa získa v danej mestskej časti. Podiely jednotlivých mestských 
častí na tejto dani sa vypočítajú ako pomer predpisu dane z nehnuteľností v danej mestskej 
časti k celkovému predpisu dane z nehnuteľností za mesto. Týmto podielom sa následne 
vynásobí predpokladaný podiel mestských častí na výnose dani z nehnuteľnosti v roku 2017. 
Ako dostupný údaj sa zobral predpis dane z nehnuteľnosti podľa jednotlivých mestských častí 
za rok 2016, ktorý poskytlo oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu. 
 
 Absolútne čísla použité v tomto materiáli vychádzajú z pomeru pri deľbe výnosu daní 
z príjmov fyzických osôb medzi mesto a mestské časti stanoveného štatútom na 68%:32%, 
pričom podiel mesta a mestských častí na dani z nehnuteľnosti je určený pomerom 50%:50%. 
Pri výnose DPFO pre rok 2017 sa vychádza z kvalifikovaného odhadu pri dodržaní zásady 
opatrnosti a návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vypracovanom Ministerstvom 
financií SR, na základe ktorého bol pre Bratislavu odhadnutý výnos vo výške 180 764 554 
EUR. Podiel mestských častí vo výške 32% tvorí 57 844 657 EUR. Daň z nehnuteľnosti na 
rok 2017 je v návrhu rozpočtu stanovená na 31 500 000 EUR, čo je 50% celkového výnosu a 
tvorí rovnako podiel mestských častí na tejto dani. Celkový očakávaný príjem pre mestské 
časti v roku 2017 je 89 344 657 EUR. Výpočet percentuálnych podielov podľa jednotlivých 
druhov daní je uvedený v tabuľke č. 2. 
 



 

 

Návrh príspevku malým mestským častiam 
 

 Podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čase spracovania 
materiálu pri objeme 89 344 657 EUR sú 3% predpokladaná suma 2 680 340 EUR, čo je 
podľa  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy minimálna výška príspevku pre 7 malých 
mestských častí, čo vychádza zhruba 382 906 EUR na jednu malú mestskú časť. Podľa 
platného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy by sa príspevok malým mestským 
častiam určil po každom štvrťroku ako 3% skutočnej sumy vybraných daní (DPFO a DzN).  
O túto sumu sa zníži príspevok pre veľké mestské časti, ktorý sa kumulatívne za celý rok pri 
predpokladanom výbere daní pre Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto a Petržalku podľa 
veľkosti ich podielu zníži nasledovne: Novému Mestu sa zníži príspevok o 486 568 EUR, 
Starému Mestu sa zníži príspevok o 463 434 EUR, Petržalke o 825 042 EUR a Ružinovu  
o 905 296 EUR. 
 
Tabuľka č. 2 

Mestská časť DPFO DZN Spolu Podiel 
Podiel 

2016 
po Solidarite 

Staré Mesto 5 322 195 4 279 645 9 601 840 10,75% 10,77% 9 138 406 

Pod. Biskupice 3 073 135 1 030 850 4 103 985 4,59% 4,58% 4 103 985 

Ružinov 10 196 100 8 560 646 18 756 746 20,99% 21,11% 17 851 450 

Vrakuňa 2 611 350 511 626 3 122 976 3,50% 3,51% 3 122 976 

Nové Mesto 5 256 758 4 824 397 10 081 155 11,28% 11,37% 9 594 587 

Rača 2 893 919 1 989 375 4 883 294 5,47% 5,42% 4 883 294 

Vajnory 704 637 850 299 1 554 936 1,74% 1,71% 1 937 841 

Devín 142 484 159 738 302 222 0,34% 0,29% 685 128 

Devínska Nová Ves 2 511 394 2 436 506 4 947 900 5,54% 5,31% 4 947 900 

Dúbravka 4 417 021 973 807 5 390 828 6,03% 6,06% 5 390 829 

Karlova Ves 4 375 984 1 360 111 5 736 095 6,42% 6,37% 5 736 095 

Lamač 970 145 411 347 1 381 492 1,55% 1,56% 1 764 397 

Záhorská Bystrica 578 660 368 743 947 403 1,06% 1,03% 1 330 309 

Čunovo 184 607 87 029 271 636 0,30% 0,30% 654 542 

Jarovce 327 777 132 285 460 062 0,52% 0,52% 842 968 

Petržalka 13 764 389 3 329 567 17 093 956 19,13% 19,30% 16 268 914 

Rusovce 514 102 194 029 708 131 0,79% 0,79% 1 091 036 

SPOLU 57 844 657 31 500 000 89 344 657 100,00% 100,00% 89 344 657 

 



 

 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 21.11.2016 
___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu 3 
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa 
čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie 
príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní:10, za: 9, proti: 0, zdržal sa:1 
 
Za správnosť opisu: Mgr. Adriana Renčková, v.r. 
v Bratislave dňa 21.11.2016 
 
 
 
 
 


