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Dôvodová správa 

 
V zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislavy: „Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy 
a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úprávu postavenia 
a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov.“ 
 
V zmysle ust. 6a písm. e) vyššie uvedeného zákona „štatút upravuje podrobnosti o tvorbe 
a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom mestských častí, najmä 
1. pravidlá rozdeľovania príjmov zo štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní 
a rozdelenie výnosu miestnych daní, 
2. pravidlá rozdeľovania príjmov rozpočtov mestských častí medzi jednotlivé mestské časti.“ 
 
Prerozdelenie príjmov dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností vychádza 
z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý určuje 
delenie rozpočtových príjmov pri deľbe: 

 Výnosu dane z príjmov fyzických osôb medzi mesto a mestské časti stanoveného 
štatútom na 68% : 32% 

 Podiel mesta a mestských častí na dane z nehnuteľností je určený pomerom 
50%:50% 

 
 
Prerozdelenie príjmov medzi jednotlivé mestské časti v priebehu rozpočtového roka 
(celkového podielu 32% na mestom skutočne prijatej dane z príjmov fyzických osôb, 
celkového podielu 50% na mestom skutočne vybratej dane z nehnuteľností) sa riadi 
každoročne schváleným uznesením mestského zastupiteľstva podľa uznesením určených 
percentuálnych podielov pre jednotlivé mestské časti. 
 
Technika výpočtu určenia percentuálnych podielov prerozdelenia príjmov dane z príjmu 
fyzických osôb a dane z nehnuteľností je realizovaná každoročne v nezmenenom stave od 
roku 2009. Váhy jednotlivých kritérií ako aj použité kritériá výpočtu sú každoročne podrobne 
popísané v dôvodovej správe materiálu predkladaného na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. Údaje potrebné pre výpočet sa používajú ako najaktuálnejšie možné v čase 
zostavenia. 
 
Nakoľko výpočet sa zostavuje pre nasledujúce obdobie, ktorého údaje nie sú ešte známe, 
používajú sa údaje o počte obyvateľov, žiakov vyžiadané od Štatistického úradu. 
 
Ako východiskový údaj o predpokladanej výške dane z príjmu fyzických osôb sa vo výpočte 
používa predikcia MFSR a rozpočet mesta na nasledujúci rok. Podiel mestskej časti na dane 
z príjmu fyzických osôb je určený váhami 55% - počet obyvateľov MČ, 40% - prepočítaní 
žiaci, 5% - obyvatelia nad 62 rokov veku. 
 
Ako údaj o príjme dane z nehnuteľností sa používa predpokladaný príjem do rozpočtu mesta. 
Ako váha rozdelenia dane z nehnuteľností na jednotlivé mestské časti. 
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V zmysle uznesenia č. 884/2017 zo dňa 29.6.2017 podľa bodu C uvádzame nasledovné: 
 
Rok 2008 
 
Materiál prvýkrát predložený dňa 4.10.2007. 
Materiál bol stiahnutý a znova predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 13.12.2007:  
 
Názov materiálu: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy ( zmena čl. 49) 
 
V zmysle uznesenia č. 288/2007 zo dňa 13.12.2007 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo zmenu čl. 49 v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. 
Predmetom materiálu bol zvýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb a jeho rozdelenie 
medzi mestské časti podľa percentuálnych podielov stanovených v prílohe štatútu, na ktorých 
sa týmto návrhom nič nemenilo. 
 
 
Rok 2009 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 15.12.2008:  
 
Názov materiálu: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy ( zmena čl. 91) 
 
V zmysle uznesenia č. 587/2008 zo dňa 15.12.2008 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo zmenu čl. 91 v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. 
Predmetom materiálu bola v prvom rade zmena, aby sa percentuálne podiely pre mestské časti 
pri delení výnosov dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti stanovili iba pre rok 
2009. Prijatím nového štatútu k 1.9.2008 sa pôvodné znenie čl. 49 zmenilo na čl. 91 ods. 1, 
písm. a), ale bez určenia, že príloha 1 štatútu sa vzťahuje iba na rok 2008. Ďalšia schválená 
zmena sa týkala percentuálnych podielov a samotného výpočtu, ktorý vychádzal z kritérií 
stanovených v Nariadení vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení novely č. 412/2008 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré sú § 2 určené pre delenie 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb medzi mestá. 

 
Rok 2010 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 17.12.2009:  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 823/2009 zo dňa 17.12.2009 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
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malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
Percentuálne podiely a návrh príspevku malým mestským častiam bol prerokovaný na 
zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy dňa 3.12.2009, kde ich 
podporili všetci prítomní starostovia mestských častí a súhlasili s ich predložením na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
Rok 2011 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 03.03.2011:  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 27/2011 zo dňa 3.3.2011 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
Percentuálne podiely a návrh príspevku malým mestským častiam bol prerokovaný na 
zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy dňa 11.2.2011, kde ich 
podporili všetci prítomní starostovia mestských častí a súhlasili s ich predložením na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Mestská rada na svojom zasadnutí 17.2.2011 odporučila 
mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 
 
Rok 2012 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 15.12.2011:  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 399/2011 zo dňa 15.12.2011 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 

 
Rok 2013 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 13.12.2012:  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
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V zmysle uznesenia č. 898/2012 zo dňa 13.12.2012 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Rok 2014 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12.12.2013:  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 1366/2013 zo dňa 12.12.2013 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Podľa tohto uznesenia bod C žiadali primátora zverejniť v materiáloch všetky vstupné údaje, 
spôsob výpočtu aj samotné výpočty percentuálnych podielov všetkých mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2014 .  
 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 30.1.2014 a zároveň bolo splnené uznesenie č 1366/2013 zo dňa 12.12.2013.  
 
 
Rok 2015 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26.3.2015.  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
Materiál bol stiahnutý z programu a znova predložený dňa 9.4.2015. 
 
V zmysle uznesenia č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Dňa 30.4.2015 bol predložený návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 
101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. Návrh na zmenu uznesenia sa predkladal na základe matematickej chyby, ktorá 
nastala pri výpočte percentuálnych podielov mestských častí. Zmena spočívala v úprave 
výpočtu pre mestskú časť Dúbravka, kde sa podiel „6,09%“ zmenil na „6,10%“.  
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Rok 2016 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 10.12.2015.  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 352/2015 zo dňa 10.12.2015 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Rok 2017 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 7.-8.12.2016.  
 
Názov materiálu: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
V zmysle uznesenia č. 690/2016 zo dňa 7.-8.12.2016 po prerokovaní materiálu mestské 
zastupiteľstvo schválilo percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku 
malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 



6 

 

 
Zhrnutie: 
 
Všetky materiály obsahovali potrebné výpočty, boli prerokované a schválené mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Každý rok sú percentuálne podiely vypočítané 
v zmysle kritérií stanovených štatútom, 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 62 rokov. Všetky materiály boli predložené komisií finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta,  boli prerokované  Mestskou radou 
hlavného mesta SR Bratislavy a schválené mestským zastupiteľstvom HM BA.  
 
Počty obyvateľov vychádzali z údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu 
financií SR, počty žiakov poskytovalo do výpočtu oddelenie kultúry, školstva, športu z údajov 
za mestské časti, ktoré boli oddeleniu školstva a mládeže oznámené a počty seniorov boli 
získavané z údajov Štatistického úradu SR. 
 
Reálny výber na dani z príjmov fyzických osôb a nehnuteľností medzi hlavným mestom 
a mestskými časťami, následne jeho prerozdelenie podielu 68%:32%; 50%:50% sa 
uskutočňoval každý rok v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Skutočne prijatá 
daň z príjmu fyzických osôb a mestom a skutočne vybratá daň z nehnuteľností a ich podiely 
sú súčasťou schvaľovania záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky za daný 
rok.    
 
Na základe vyššie uvedeného, Hlavné mesto SR Bratislava postupovalo v súlade  so 
zákonmi, štatútom a schválenými kritériami a postupmi, príjmy rozdeľovalo na základe 
reálnych príjmov a odsúhlasených pomerov a vyplatilo všetko čo prináleží mestským 
častiam. Z tohto dôvodu sa aj potvrdzuje správnosť prepočtov percentuálnych podielov 
príjmov mestských častí. 
 
V prípade, ak by sa mali do budúcna upravovať percentuálne pomery solidarity spätne podľa 
skutočného výberu príjmov, doplatenia sumy v zmysle preukázania nesprávneho výpočtu 
percentuálneho podielu už by pomer nepredstavoval 68%:32% a 50%:50%. Z tohto dôvodu 
by hlavné mesto porušovalo Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Zároveň by sa muselo 
preukázať, ktoré mestské časti dostali väčšiu finančnú čiastku z percentuálneho podielu a po 
vzájomnej komunikácií a odsúhlasením dotknutých mestských častí by sa museli požiadať 
mestské časti o spätné vyplatenie pre tie mestské časti, ktoré nesprávnym výpočtom mali nižší 
percentuálny podiel. Ale keďže tieto prehodnotenia a údaje sú k dispozícií až po schválení 
záverečných účtov Hlavného mesta SR Bratislavy a taktiež záverečných účtov jednotlivých 
mestských častí, nie je možné uskutočňovať zmeny nad rámec schváleného Záverečného účtu 
hlavného mesta SR Bratislavy a záverečných účtov jednotlivých mestských častí  pre 
hodnotený rozpočtový rok.  
 
 



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (zmena čl. 49) 

Kód uzn.- 1.1 

Uznesenie č. 288/2007 
zo dňa 13. 12. 2007 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

s c h v a ľ u j e 

dodatok č. 39 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, s účinnosťou 1. januára 2008. 

- - - 

 



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (zmena čl. 91) 

kód uzn. - 1. 1 
6. 1. 6 

Uznesenie č. 587/2008 
zo dňa 15. 12. 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

s c h v a ľ u j e 

dodatok č. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (zmena čl. 91). 
 

- - - 

 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

Kód uzn.- 1.1 
6.1.6 

 Uznesenie č. 823/2009 
zo dňa 17. 12. 2009 

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

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

percentuálne podiely mestských častí pre rok 2010 nasledovne: 
 
Mestská časť Percentuálny podiel 
Staré Mesto 11,62 
Podunajské Biskupice   4,65 
Ružinov 21,19 
Vrakuňa  3,48 
Nové Mesto 11,37 
Rača   5,58 
Vajnory  1,51 
Devín  0,29 
Devínska Nová Ves  4,58 
Dúbravka  6,14 
Karlova Ves  6,34 
Lamač 1,28 
Záhorská Bystrica 0,81 
Čunovo 0,28 
Jarovce 0,38 
Petržalka                   19,84 
Rusovce 0,66 

B.   s c h v a ľ u j e 

príspevok malým mestským častiam pre rok 2010 vo výške 1 995 000,-- Eur. 

- - - 

 



Návrh na percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým 
mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

kód uzn.-1.1 
6.1.6 

Uznesenie č. 27/2011 
zo dňa 3. 3. 2011 

 

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

A. berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2011 nasledovne: 

 

Mestská časť Percentuálny  

podiel  

Staré Mesto 11,35 

Podunajské Biskupice 4,57 

Ružinov 21,30 

Vrakuňa 3,48 

Nové Mesto 11,31 

Rača 5,55 

Vajnory 1,61 

Devín 0,32 

Devínska Nová Ves 4,95 

Dúbravka 6,10 

Karlova Ves 6,22 

Lamač 1,38 

Záhorská Bystrica 0,90 

Čunovo 0,26 

Jarovce 0,40 

Petržalka 19,64 



Rusovce 0,66 

 

B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2011 vo výške 
3,29%  
zo sumy skutočne poukázanej mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy  
za každý štvrťrok roku 2011.  

- - - 

 



Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane 

Kód uzn.: 1.1 
3.3 

  
Uznesenie č. 399/2011 

zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo 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 2012 nasledovne: 
 
 

Mestská časť             
Percentuálny 
podiel 

Staré Mesto  11,39 

Podunajské Biskupice    4,48 

Ružinov  21,65 

Vrakuňa    3,38 

Nové Mesto 11,65 

Rača   5,52 

Vajnory    1,69 

Devín   0,28 

Devínska Nová Ves   4,89 

Dúbravka   6,04 

Karlova Ves   6,27 

Lamač   1,36 

Záhorská Bystrica    1,03 

Čunovo   0,27 

Jarovce   0,42 

Petržalka 19,00 

Rusovce   0,68 

 



B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam pre rok 2012 vo výške 2 118 018 Eur. 
- - - 

 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

kód uzn.: 1.1 
6.1.6 
22.1 

 
Uznesenie č. 898/2012 

     zo dňa 13. 12. 2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2013 nasledovne:  

 

Mestská časť Percentuálny  

podiel  

Staré Mesto 11,19 

Podunajské Biskupice 4,45 

Ružinov 21,4 

Vrakuňa 3,34 

Nové Mesto 11,79 

Rača 5,47 

Vajnory 1,73 

Devín 0,29 

Devínska Nová Ves 5,16 

Dúbravka 5,93 

Karlova Ves 6,45 

Lamač 1,4 

Záhorská Bystrica 1,02 

Čunovo 0,27 

Jarovce 0,45 

Petržalka 18,99 



Rusovce 0,68 

B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam pre rok 2013 vo výške 2 072 005,00  Eur, t. j. vo výške 

3% z celkovej sumy pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. 

- - - 

 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

kód uzn.:  1.1 
6.1.6 

 

Uznesenie č. 1366/2013 
zo dňa 12. 12. 2013 

 
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 hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2014 nasledovne:  

Mestská časť Percentuálny  

podiel  

Staré Mesto 11,08 

Podunajské Biskupice 4,56 

Ružinov 21,34 

Vrakuňa 3,36 

Nové Mesto 11,64 

Rača 5,5 

Vajnory 1,75 

Devín 0,27 

Devínska Nová Ves 5,28 

Dúbravka 5,98 

Karlova Ves 6,28 

Lamač 1,43 

Záhorská Bystrica 1 

Čunovo 0,29 

Jarovce 0,48 

Petržalka 19,04 

Rusovce 0,72 



B. schvaľuje  

príspevok malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2014 vo výške 3 
% z celkovej sumy pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, určenej ako 3 % výnosu 
daní pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy za príslušný štvrťrok. 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zverejniť v informačných materiáloch  všetky vstupné údaje, spôsob výpočtu aj samotné 
výpočty percentuálnych podielov všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
pre rok 2014. 

T: 31. 01. 2014 
 

2. predložiť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  tabuľku 
percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy kde východiskom 
sumy dane z príjmov fyzických osôb je 137 916 285,00 Eur. 

 
T: 31. 12. 2013 

- - - 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

kód uzn.: 1.1 
6.1.6 

Uznesenie č. 101/2015 
  zo dňa 09. 04. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

 
podľa čl. 91, ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy percentuálne podiely 
mestských častí pre rok 2015 nasledovne: 
 

Mestská časť 
Percentuálny 

podiel 

Staré Mesto 10,84% 

Pod. Biskupice 4,62% 

Ružinov 21,20% 

Vrakuňa 3,50% 

Nové Mesto 11,40% 

Rača 5,40% 

Vajnory 1,71% 

Devín 0,29% 

Devínska Nová Ves 5,24% 

Dúbravka 6,09% 

Karlova Ves 6,44% 

Lamač 1,45% 

Záhorská Bystrica 1,01% 

Čunovo 0,30% 

Jarovce 0,49% 

Petržalka 19,22% 

Rusovce 0,79% 

 



B. schvaľuje 

príspevok malým mestským častiam pre rok 2015 vo výške 3% z celkovej sumy pre mestské 
časti, určenej ako 3% výnosu daní pre mestské časti za príslušný štvrťrok. 
                                                                            - - - 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

kód uzn.:  6.1.6 

Uznesenie č. 352/2015 
zo dňa 10. 12. 2015 

 
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) 

- - - 

 



Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Kód uzn.: 6.1.6. 

Uznesenie č. 690/2016  
zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí na rok 2017 nasledovne: 

  

Mestská časť 
Percentuálny 
podiel 

Staré Mesto 10,69% 

Pod. Biskupice 4,62% 

Ružinov 20,87% 

Vrakuňa 3,53% 

Nové Mesto 11,21% 

Rača 5,45% 

Vajnory 1,72% 

Devín 0,33% 

Devínska Nová Ves 5,50% 

Dúbravka 6,09% 

Karlova Ves 6,46% 

Lamač 1,55% 

Záhorská Bystrica 1,06% 

Čunovo 0,30% 

Jarovce 0,52% 

Petržalka 19,30% 

Rusovce 0,80% 

SPOLU 100,00% 



B. schvaľuje 

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

- - - 

 
 

 



Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 

a hodnotiaca správa za rok 2016 

Kód uzn.: 1.5.3. 
6.1. 

6.1.1. 
6.2.1. 

Uznesenie č. 884/2017 
zo dňa 29. 06. 2017 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby na rokovanie septembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy pripravil materiál so všetkými potrebnými podkladmi a prepočtami k percentuálnym 

podielom mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2008 – 2017 a žiada preveriť, či 

na rok 2014 nebol mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nesprávne vypočítaný percentuálny 

podiel, ako aj jemu prislúchajúca časť daní. 

 

  T: 28. 09. 2017  

 

3. aby bola mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy doplatená suma, ktorú nedostali 

z dôvodu nesprávneho percentuálneho podielu, nakoľko Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 

SR Bratislavy v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy čl. 9 ods. 1 pism. b) rozhoduje 

o prerozdelení podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre mestské časti hlavného mesta SR 

Bratislavy pomerne podľa percentuálnych podielov v zmysle Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy tak, aby zodpovedali reálnemu výberu na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. 

 

  T: 28. 09. 2017  

 

4. prerokovať pripomienky k záverečnému účtu hlavného mesta SR Bratislavy obsiahnuté 

v stanovisku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s mestským kontrolórom 

hlavného mesta SR Bratislavy a informáciu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

  T: 28. 09. 2017  

- - - 

 


