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Návrh uznesenia
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
podľa čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
1. zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2018 nasledovne:

Mestská časť
Staré Mesto
Pod. Biskupice
Ružinov
Vrakuň a
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Devı ́n
Devı ́nska Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves
Lamač
Záhorská Bystrica
Cunovo
Jarovce
Petržalka
Rusovce
SPOLU

Percentuálny podiel
10,99%
4,62%
20,21%
3,66%
11,19%
5,36%
1,66%
0,35%
5,39%
6,28%
6,46%
1,62%
1,17%
0,32%
0,54%
19,35%
0,83%
100,00%

2. schváliť príspevok malým mestským častiam pre rok 2018 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 čase spracovania tohto materiálu Ministerstvo financií SR nemá zverejnené
východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Pri výnose dane
z príjmu fyzických osôb pre rok 2018 sa vychádza z prognóz prípravy rozpočtov miest a obcí
na roky 2018 – 2020.
V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané percentuálne podiely mestských
častí pre rok 2018, 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 podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v čase spracovania materiálu v čl. 91 ods. 1, písm. b) príspevok 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.
V tomto období prebieha nový proces a návrh zmeny štatútu v súvislosti
s financovaním mestských častí, kde sa navrhuje výška solidarity 1 950 000 eur vyplácať zo
strany hlavného mesta. Z dôvodu, že do predloženia a schválenia tohto materiálu ešte nebude
ukončený proces zmeny štatútu, návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 –
2020 zahŕňa solidaritu v prípade schválenia tejto zmeny štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy.

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,
počet obyvateľov nad 62 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľnosti.
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 57 % 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
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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 1.1.2017 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR,
ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, počet žiakov k 15.9.2017 podľa údajov z oddelenia
kultúry, školstva, športu a mládeže a počet seniorov k 1.1.2017 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

39 953

46 696,8

10 221

Podunajské Biskupice

21 862

27 300,6

4 804

Ružinov

72 032

80 153,4

16 889

Vrakuň a

20 198

23 068,5

3 824

Nové Mesto

38 002

46 900,7

8 453

Rača

21 384

27 290,5

5 049

Vajnory

5 707

5 733,5

1 083

Devı ́n

1 382

864,0

264

Devı ́nska Nová Ves

16 009

26 872,5

2 060

Dúbravka

33 187

38 455,6

8 681

Karlova Ves

33 355

36 369,5

5 969

Lamač

7 201

8 082,5

2 232

Záhorská Bystrica

4 898

5 411,5

769

Cunovo

1 402

1 641,6

258

Jarovce

2 100

3 755,8

351

Petržalka

103 473

97 927,8

20 676

Rusovce
SPOLU

3 778
425 923

4 989,7
481 514,5

586
92 169
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Pri výpočte podielu mestskej časti pre rok 2018 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 2018.
Ako dostupný údaj sa zobral predpis dane z nehnuteľnosti podľa jednotlivých mestských častí
za rok 2017, ktorý je spracovaný z právoplatných rozhodnutí k 06.11.2017. Od 7.11.2017 do
31.12.2017 je vypočítaný odhad so skutočností z predchádzajúcich rokoch. Predpis 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%.
V čase spracovania tohto materiálu Ministerstvo financií SR nemá zverejnené východiskové
štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Pri odhade výnosu dane
z príjmu fyzických osôb pre rok 2018 sa vychádza na základe usmernenia MFSR, že pri
výpočtoch dane z príjmu fyzických osôb sa môže vychádzať zo schváleného rozpočtu na rok
2017 a túto sumu prepočítať s plánovým % nárastom o 7,6% navrhnutej na základe prognózy
MF SR. Podiel mestských častí pre daň z príjmu fyzických osôb sa tak odhaduje vo výške
66 281 601 eur. Daň z nehnuteľnosti na rok 2018 je v návrhu rozpočtu stanovená na 31 600
000 eur, čo je 50% celkového výnosu a tvorí rovnako podiel mestských častí na tejto dani.
Celkový očakávaný príjem pre mestské časti v roku 2018 je 97 881 601 eur. Výpočet
percentuálnych podielov podľa jednotlivých druhov daní je uvedený v tabuľke č. 2.
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Návrh príspevku malým mestským častiam
Podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čase spracovania
materiálu v čl. 91 ods. 1, písm. b) ...“príjem mestských častiam rozdelí Bratislava pomerne
podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu
žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu 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. V tomto období prebieha nový proces a návrh zmeny štatútu v súvislosti
s financovaním mestských častí, kde sa navrhuje výška solidarity 1 950 000 eur vyplácať zo
strany hlavného mesta. Z dôvodu, že do predloženia a schválenia tohto materiálu ešte nebude
ukončený proces zmeny štatútu, návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 –
2020 zahŕňa solidaritu v prípade schválenia tejto zmeny štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy.
Príspevok pre veľké mestské časti, ktorý sa pri predpokladanom výbere daní pre Staré
Mesto, Ružinov, Nové Mesto a Petržalku podľa veľkosti ich podielu zníži nasledovne:
Novému Mestu sa zníži príspevok o 353 340 eur, Starému Mestu sa zníži príspevok o 347 100
eur, Petržalke o 611 130 eur a Ružinovu o 638 430 eur. Výška príspevku pre 7 malých
mestských častí, predstavuje 278 571,429 eur na jednu malú mestskú časť.
Tabuľka č. 2
Mestská časť
Staré Mesto
Pod. Biskupice
Ružinov
Vrakuň a
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Devı ́n
Devı ́nska Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves
Lamač
Záhorská Bystrica
Cunovo
Jarovce
Petržalka
Rusovce
SPOLU

DPFO

DZN

6 209 248,04 4 550 080,79
3 465 562,86 1 061 309,04
11 587 891,15 8 196 562,55
3 061 086,42
524 624,70
5 997 194,24 4 953 902,09
3 434 686,86 1 808 067,32
813 419,09
815 726,31
167 486,99
172 799,47
2 864 197,87 2 409 848,98
5 146 239,63 1 002 592,80
4 947 615,36 1 375 995,16
1 104 174,11
485 083,67
716 963,08
426 004,54
211 684,64
96 565,95
387 208,63
136 987,72
15 569 271,71 3 371 534,66
597 670,33
212 314,25
66 281 601,01 31 600 000,00

Spolu bez
solidarity

Podiel

Podiel
2017

10 759 328,84
10,99%
10,69%
4 526 871,90
4,62%
4,62%
19 784 453,69
20,21%
20,87%
3 585 711,12
3,66%
3,53%
10 951 096,33
11,19%
11,21%
5 242 754,18
5,36%
5,45%
1 629 145,39
1,66%
1,72%
340 286,46
0,35%
0,33%
5 274 046,85
5,39%
5,50%
6 148 832,43
6,28%
6,09%
6 323 610,52
6,46%
6,46%
1 589 257,79
1,62%
1,55%
1 142 967,63
1,17%
1,06%
308 250,59
0,32%
0,30%
524 196,35
0,54%
0,52%
18 940 806,37
19,35%
19,30%
809 984,57
0,83%
0,80%
97 881 601,01 100,00% 100,00%

Spolu po
Solidarite
10 412 228,84
4 526 871,90
19 146 023,70
3 585 711,12
10 597 756,33
5 242 754,18
1 907 716,82
618 857,89
5 274 046,85
6 148 832,43
6 323 610,52
1 867 829,21
1 421 539,05
586 822,02
802 767,78
18 329 676,37
1 088 556,00
97 881 601,01
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