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Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

percentuálne podiely mestských častí pre rok 2021 podľa čl. 91, ods. 1 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy, vypracované v súlade s časťou B uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019  nasledovne: 
 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo  
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO),  pre daň z nehnuteľností (DzN)  

a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)  
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta 

 

Mestská časť 
% 

DPFO  

%  

DzN 

% 

VPNM 

Staré Mesto 9,3301% 11,3380% 10,0818% 

Pod. Biskupice 5,1496% 3,7555% 4,6277% 

Ružinov 17,3740% 23,2430% 19,5713% 

Vrakuňa 4,5275% 2,5174% 3,7750% 

Nové Mesto 8,8842% 13,5064% 10,6147% 

Rača 5,5379% 5,6011% 5,5616% 

Vajnory 1,3790% 2,2071% 1,6890% 

Devín 0,3317% 0,4127% 0,3620% 

Devínska Nová Ves 4,1438% 7,0930% 5,2479% 

Dúbravka 7,6770% 4,6670% 6,5501% 

Karlova Ves 7,2683% 5,3191% 6,5386% 

Lamač ̌ 1,5687% 1,5569% 1,5643% 

Záhorská́ Bystrica 1,3253% 1,3241% 1,3248% 

Čunovo 0,3131% 0,3242% 0,3172% 

Jarovce 0,6728% 0,5947% 0,6436% 

Petržalka 23,5822% 15,7835% 20,6625% 

Rusovce 0,9348% 0,7563% 0,8679% 

SPOLU 100,0000% 100,0000% 100,0000% 
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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 rozpočtované podiely obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb (Ďalej 
aj „DPFO“) pre rok 2021.  Pri prognóze výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2021 sa 
vychádza z  poslednej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií SR zo dňa 
 24.9.2020, ktorý sa používa aj pre zostavovanie štátneho rozpočtu a zahŕňa už všetky 
relevantné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli DPFO. 

V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané percentuálne podiely mestských častí 
pre rok 2021, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane             
z príjmov fyzických osôb. Podľa týchto percentuálnych podielov sa budú prerozdeľovať 
výnosy DPFO medzi jednotlivé mestské časti v zmysle štatútu 

Predložený návrh percentuálnych podielov mestských častí pre rok 2021 vychádza 
z požiadavky Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa časti B 
uznesenia č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019 a bol vypracovaný v súlade s platným znením 
štatútu, 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 2021 pre daň z nehnuteľností (ďalej aj „DzN“) na prerozdelenie výnosov dane 
z nehnuteľnosti medzi jednotlivé mestské časti v roku 2021, ktoré vychádzajú z podielu 
jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb podielom 35% a z 
podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z nehnuteľnosti podielom 65%.  
Podľa týchto percentuálnych podielov sa budú prerozdeľovať výnosy DzN medzi jednotlivé 
mestské časti v zmysle štatútu. 

Predložený návrh obsahuje aj percentuálne podiely mestských častí z výnosu z predaja 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej aj VPNM) pre rok 2021 podľa 
platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. e) štatútu, ktorý predstavuje priemernú hodnotu 
vypočítaných percentuálnych podielov mestských častí DzN a platných percentuálnych 
podielov pre DPFO v zmysle uznesenia MsZ č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019. 
 

Vypočítané percentuálne podiely sa navrhuje zobrať na vedomie. Súčasne sa navrhuje 
mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie rozdelenie príspevku malým mestským častiam 
podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čase spracovania materiálu 
v čl. 91 ods. 1, písm. b).  

 

Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 09. 
12. 2020. 
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Textová časť 

 
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  (ďalej len 
„nariadenie“) 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 nariadenia (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 nariadenia,  

 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. 

 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 1.1.2019 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré 
poskytuje Ministerstvu financií SR, počet žiakov k 15.9.2019 podľa údajov z oddelenia 
školstva, športu a mládeže, tieto údaje boli verifikované i s mestskými časťami a počet 
seniorov k 1.1.2019 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 41 893 51 620,7 10 521 

Pod. Biskupice 22 231 30 483,6 5 052 

Ružinov 73 872 90 875,4 17 001 

Vrakuňa 20 120 26 071,8 4 125 

Nové Mesto 39 618 50 587,2 8 596 

Rača 23 904 32 887,5 5 288 

Vajnory 5 957 8 426,7 1 217 

Devín 1 679 1 641,6 297 

Devínska Nová Ves 15 771 29 130,3 2 462 



   Tabuľka č. 1 

Mestská časť obyvatelia 
prepočítaný 

počet žiakov 

obyvatelia  

62+ 

Dúbravka 33 665 43 812,6 8 643 

Karlova Ves  33 350 40 272,0 6 405 

Lamač ̌ 7 313 8 153,7 2 201 

Záhorská́ Bystrica 6 014 7 798,5 926 

Čunovo 1 532 1 641,6 270 

Jarovce 2 500 4 894,2 450 

Petržalka 104 174 114 749,4 25 137 

Rusovce 4 133 5 671,8 720 

SPOLU 437 726 548 718,6 99 311 
 

Pri výpočte podielu mestskej časti pre rok 2021 sa ďalej uplatnil podiel 65% 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 2020. Ako 
dostupný údaj sa zobral predpis dane z nehnuteľnosti podľa jednotlivých mestských častí, 
ktorý je spracovaný z právoplatných rozhodnutí k 9.10.2020. Predpis poskytlo oddelenie 
miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu. 

Pre výpočet percentuálnych podielov mestských častí z výnosu z predaja nehnuteľného 
majetku Bratislavy na rok 2021, rozdelenie ktorého ustanovuje čl. 91, ods. 1, písm. e) štatútu 
sa použije priemerná hodnota platných percentuálnych podielov pre daň z príjmov fyzických 
osôb a aktualizovaných podielov výnosu dane z nehnuteľností.  

Absolútne čísla použité v tomto materiáli vychádzajú z pomeru pri deľbe výnosu daní, 
stanovených štatútom: 

- z príjmov fyzických osôb medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí, a to 
pomerom 68% : 32%,  

- z podielu výnosu dane z nehnuteľností medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských 
častí určený pomerom 50% : 50%. a  

- z podielu z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdelí medzi 
rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% : 10%. 

Pri odhade výnosu dane z príjmu fyzických osôb sa vychádza v súlade s usmernením 
MFSR z poslednej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií SR 
z 24.9.2020, ktorý sa používa aj pre zostavovanie štátneho rozpočtu a zahŕňa už všetky 
relevantné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli DPFO. 

Podiel mestských častí pre daň z príjmu fyzických osôb sa tak odhaduje vo výške 78 544 859 
eur. Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 je v návrhu rozpočtu stanovená na 47 653 437 eur, čo je 
50% celkového výnosu a tvorí rovnako podiel mestských častí na tejto dani. Celkový 
očakávaný príjem pre mestské časti v roku 2021 je 126 198 296 eur. Výpočet percentuálnych 
podielov podľa jednotlivých druhov daní je uvedený v Tabuľke č. 2. 
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Príspevok malým mestským častiam 

Podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozdelí Bratislava z rozpočtu 
hlavného mesta v rámci rozpočtového prvku 5.4.1 sa pre rok 2021 bežné výdavky 
v rozpočtovanej sume 1 950 000 eur. Hlavné mesto v zmysle platného Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým 
mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica, 
ktorým pridelí rovnakú sumu z uvedenej rozpočtovanej sumy, a to nad rámec prerozdelených 
príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v zmysle štatútu.  
 

    
Tabuľka č. 2 
       v eurách 

Mestská časť 

Orientačná suma príspevku DzPFO a DzN na rok 2021 

DPFO DzN 
Spolu bez 

solidarity 

Spolu po 

solidarite 

Staré mesto 7 328 280 5 402 964 12 731 244 12 731 244 

Podunajské Biskupice 4 044 785 1 789 612 5 834 397 5 834 397 

Ružinov 13 646 366 11 076 094 24 722 460 24 722 460 

Vrakuňa 3 556 148 1 199 616 4 755 764 4 755 764 

Nové Mesto 6 978 118 6 436 266 13 414 384 13 414 384 

Rača 4 349 764 2 669 124 7 018 888 7 018 888 

Vajnory 1 083 113 1 051 763 2 134 876 2 413 447 

Devín 260 512 196 680 457 192 735 763 

Devínska Nová Ves 3 254 764 3 380 054 6 634 818 6 634 818 

Dúbravka 6 029 853 2 223 973 8 253 826 8 253 826 

Karlova Ves 5 708 877 2 534 749 8 243 626 8 243 626 

Lamač 1 232 160 741 911 1 974 071 2 252 642 

Záhorská Bystrica 1 040 923 630 962 1 671 885 1 950 456 

Čunovo 245 893 154 486 400 379 678 950 

Jarovce 528 478 283 399 811 877 1 090 448 

Petržalka 18 522 613 7 521 388 26 044 001 26 044 001 

Rusovce 734 212 360 396 1 094 608 1 373 179 

SPOLU 78 544 859,00 47 653 437,00 126 198 296,00 128 148 296 
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Výpis  
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   24.11.2020            
___________________________________________________________________________ 
 
k bodu  
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam 
podľa článku 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre 
rok 2021 podľa cl. 91, ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, vypracované v súlade s 
časťou B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy c. 349/2019 zo 
dna 12.12.2019 

 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 24.11.2020 
 

 

 


