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Dňa 28.09.2017 bol predložený na mestskom zastupiteľstve pozmeňujúci návrh skupiny 
poslancov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Tento návrh spolu predkladalo 27 po-
slancov mestského zastupiteľstva a  schválilo  ho 30 poslancov mestského zastupiteľstva.  Toto 
uznesenie o zmene štatútu však nebolo podpísané primátorom.

Išlo o významnú zmenu čl. 91 týkajúcu sa prerozdelenia rozpočtových príjmov hlavného 
mesta a mestských častí. Tento návrh menil pomer prerozdelenia rozpočtových príjmov DPFO 
medzi hlavným mestom a mestskými časťami, kedy hlavnému mestu pre budúci rok bral približ-
ne 6 miliónov EUR a rozdelil ich medzi mestské časti. Ďalšia významná zmena bola vo výške 
a výpočte „solidarity“ (príspevok malým mestským častiam) – „solidarita“ sa zvýšila o 300 000 
EUR na sumu 2 250 000 EUR a uhradená by bola z podielov na dani z nehnuteľnosti mestských 
častí Nové Mesto, Ružinov, Devínska Nová Ves a ½ podielu mestskej časti Staré Mesto.

Podľa tohto návrhu by bola „solidarita“ mestskej časti o 102 811 EUR vyššia ale celkový 
príjem mestskej časti by sa navýšil o 435 448 EUR.

Dňa 8.11.2017 bol mestskej časti  doručený návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý sa tiež týka zmeny čl. 91. Tento dodatok nemení pomer prerozdeľovania príj-
mov medzi hlavné mesto a mestské časti, mení len spôsob úhrady „solidarity“. O výšku „solidari-
ty“ by už neboli znížené podiely mestských častí Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka, 
ale by ju uhradila Bratislava z vlastných príjmov.

Podľa tohto návrhu by mestská časť získala celkový príjem vyšší o 501 536 EUR.
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