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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy – článok 
91  písmeno  b)  –  rozpočtové  určenie  príjmov  Bratislavy  a mestských  častí,  ktorý 
predložila  skupina  poslancov  Mestského  zastupiteľstva  na  rokovanie  Mestského 
zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy  dňa 28. 09. 2017

- bez pripomienok

- s pripomienkami: 

- Vykonať prepočet podľa reálnych príjmov dane z nehnuteľností a dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2017 

- Prehodnotiť  systém solidarity   mestských častí,  jej  prípadné navýšenie,  ktoré 
zaťažuje  rozpočty  mestských  častí,  ktoré  sa  na  nej  podieľajú  z dane  z 
nehnuteľností,  prípadne  zvážiť  možnosť  podieľať  sa  na  solidarite  nielen 
v súčinnosti s príjmami z dane z nehnuteľností, ale aj z dane z príjmov fyzických 
osôb 



Dôvodová správa

           Dňa 28.09.2017 bol predložený na mestskom zastupiteľstve  návrh skupiny poslancov 
k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy „Návrh zmeny Dodatku Štatútu hlavného 
mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy  – článok 91 písmeno b)  – rozpočtové určenie 
príjmov Bratislavy a mestských častí“
Tento  návrh  spolu  predkladalo  27  poslancov  mestského  zastupiteľstva  a  schválilo  ho  30 
poslancov mestského zastupiteľstva. Spracovateľom návrhu bol mestský poslanec Ján Hrčka.
           Prepočty  boli robené za roky 2015 – 2017 a podľa predloženého návrhu v neprospech 
mestských častí, hlavne pri finančnom zabezpečení originálnych kompetencií – príjem mesta 
a mestských  častí  podľa  počtu  prepočítaných  žiakov.  Mestské  časti,  ktoré  prevádzkujú 
materské  školy,  školské  družiny  a školské  jedálne  v rámci  originálnych  kompetencií,  sú 
podfinancované.         
.           Ďalším problémom bolo i nesprávne vykazovanie  sumy daní, ktoré hlavné mesto 
posiela  mestským  častiam.  Tieto  nekorešpondujú  s reálnymi  číslami,  ktoré  mestské  časti 
dostávajú z jednotlivých daní. 
                 Pre príklad  nesprávneho vykazovania  sumy daní uvádzam údaje za rok 2016: Pre 
mestskú časť Nové Mesto bola v roku 2016 z dane z nehnuteľností zaslaná suma vo výške 
3 112 745  EUR,  avšak  v percentuálnom  prerozdelení  bola  chválenom  mestským 
zastupiteľstvom na rok 2016 bola suma  vo výške  4  275 367 EUR. Podobne aj pri dani 
z príjmov fyzických osôb v tom istom roku bola zaslaná našej mestskej časti suma 
6 271 508 EUR, avšak v cit.  materiáli  bola  uvedená byť 4 773 258 EUR.  Po odpočítaní 
solidarity vo výške 433 999 EUR bola schválená v prerozdelení podľa Štatútu hlavného mesta 
suma 8 614 626 EUR. Skutočne sme dostali čiastku 9 384 253 EUR. 
Dostali sme teda o 769 627 EUR viac.
V roku 2017 sme dostali čiastku vo výške 10 300 873 EUR. 
             Nastaviť prepočet dane z nehnuteľností a podielových daní pre hlavné mesto SR 
Bratislavu a jej mestské časti rozhodne nie je jednoduché.
            Skupina poslancov mestského zastupiteľstva začala vo veci zmeny percentuálnych  
podielov  z dane z nehnuteľností  a podielových daní  konať a pripravila  návrh uznesenia do 
Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta  SR Bratislavy,  v ktorom je  prepočítané  percento 
rozdelenia zvlášť pre daň z nehnuteľností a zvlášť pre podielové dane. Návrh bol prerokovaný 
28.  9.  2017  a bol  schválený  30  poslancami  mestského  zastupiteľstva.  Primátor  hlavného 
mesta  SR  Bratislavy  uznesenie  nepodpísal  a  bol  pripravený  návrh  hlavného  mesta  na 
rokovanie  mestského  zastupiteľstva   „Percentuálne  podiely  mestských  častí  a návrh  na 
určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slevenskej 
republiky Bratislavy“ na rok 2018 v súlade s platným Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, 
avšak  na  rokovaní  mestského  zastupiteľstva  bol  schválený  poslanecký  návrh  uznesením 
mestského zastupiteľstva  č. 1007/2017 zo dňa 7. 12. 2017  a podielové dane nám hlavné 
mesto  zatiaľ  aj  podľa  neho  zasiela.  V tomto  uznesení  sú  zvlášť  stanovené  percentuálne 
podiely mestských častí pre daň z nehnuteľností a zvlášť pre podielové dane. 
            Uvádzame však, že napriek tomu, že bolo vyčítané, že  problémom doteraz bolo 
i nesprávne vykazovanie  sumy daní, ktoré hlavné mesto posiela mestským častiam, že tieto 
nekorešpondujú  s reálnymi  číslami,  ktoré  mestské  časti  dostávajú  z jednotlivých  daní, 
v predloženom materiáli, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 1007/2017 zo dňa 7. 12. 2017 
sú použité pre percentuálne podiely tie isté výšky daní z nehnuteľností a podielových daní, iba 



prepočet percentuálnych podielov pre každú z daní zvlášť je rôzny.  Celková suma – súčet 
dane  z nehnuteľností  a podielových  daní  na  rok  2018  pre  jednotlivé  mestské  časti  je 
v schválenom uznesení rovnaká ako v návrhu hlavného mesta spracovaného riaditeľom sekcie 
financií v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. 
           
            V návrhu predloženom poslancami sa mení i výška solidarity. Navrhuje sa jej zvýšenie 
o 300  000  EUR  na  sumu  2  250  000  EUR  a  uhradená  by  bola  z  podielov  na  dani  z 
nehnuteľností  mestských  častí  Nové  Mesto,  Ružinov,  Devínska  Nová  Ves  a  ½  podielu 
mestskej  časti  Staré  Mesto.  Podľa  tohto  návrhu by bola  „solidarita“  mestskej  časti  Nové 
Mesto vyššia, ale v konečnom dôsledku celkový príjem mestskej časti by sa mal prepočtom 
navýšiť  o  435 000 EUR,  oproti  tomu,  čo  by  dostala  (  mala  dostať)  mestská  časť  podľa 
aktuálne  platného prerozdelenia  v zmysle  platného Štatútu  hlavného mesta  SR Bratislavy. 
Faktom však je, že tento prepočet je vykonaný na základe nie relevantných podkladov, čo 
v konečnom dôsledku znamená, že skutočnosť sa od výpočtu môže značne líšiť.
Okrem  toho  podotýkame,  že  solidarita  by  sa  mala  odvíjať  nielen  z príjmov  dane 
z nehnuteľností, ale aj z príjmov z podielových daní. Iste mestské časti, ktoré pôvodne platili 
solidaritu  a teraz nebudú, je  to v ich prospech a určite  s návrhom budú súhlasiť.  Petržalka 
napríklad platila solidaritu vo výške vyše 600 tis. EUR, avšak podľa poslaneckého návrhu 
solidaritu platiť nebude a prepočítané príjmy podľa roku 2016 by mala vyššie  o 1 674 537 
EUR Ale naša mestská časť, ktorej sa zvýši solidarita  na 612 813 EUR, podľa prepočtu za 
rok 2016 by mala mať vyššie  príjmy z týchto daní  o 361 121 EUR. A napr.  mestská časť 
Vajnory,  ktorá poberala  solidaritu  a podľa nového návrhu by už nemala,  bude mať podľa 
prepočtu na rok 2016 nižšie príjmy o 226 646 EUR.  Preto by bolo vhodné vykonať opätovné 
prepočty,  aby  sa  dosiahlo  pokiaľ  možno  najideálnejšie  a najspravodlivejšie  prerozdelenie 
daňových príjmov. A treba brať ohľad i na to, že všetkým mestským častiam sa v súlade so 
zákonom o navýšení miezd a s tým spojených odvodov navyšujú  výdavky. A od budúceho 
roku aj výdavky na „zimnú údržbu“.
  

 Záver:

             Schválený návrh prerozdelenia  dane  z nehnuteľností  a podielových daní   na 
Mestskom zastupiteľstve dňa 7. 12. 2017 sa líši od návrhu predloženého primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy nie v sume DPFO ani v sume DZN, a teda ani v súčte rozpočtovaných 
daňových príjmov, ktoré by mali mestské časti dostať od hlavného mesta SR Bratislavy, ale sa 
líši len  v percentuálnom prerozdelení. V návrhu primátora bolo stanovené spoločné  percento 
prepočtu súčtu dane z príjmov fyzických osôb  a dane z nehnuteľností  vo výške 11,19% a 
poslanecký návrh, ktorý bol schválený Uznesením č.1007/2017  a podľa ktorého sa realizuje 
mesačne  prepočet  daní  z príjmov  (pre  mestskú  časť  Bratislava  –  Nové  Mesto  vo  výške 
9,04810 % ) a od marca aj prepočet daní z nehnuteľností ( vo výške 15, 6769 %) obsahuje 
zvlášť percento prerozdelenia pre daň z nehnuteľností a zvlášť percento prerozdelenia pre daň 
z príjmov.  Z uznesenia č.1007/2017  časť A nevyplýva pre mestské časti  žiadny finančný 
prínos. V časti B. citovaného uznesenia sa   schvaľuje príspevok malým mestským častiam 
hlavného  mesta  SR Bratislavy na  rok  2018 vo výške  aktuálne  platného  Štatútu  hlavného 
mesta SR Bratislavy vo výške podľa aktuálne platného Štatútu z celkovej sumy pre mestské 
časti,  teda zase žiadny rozdiel  medzi  návrhom hlavného mesta  predkladaným primátorom 
a schváleným uznesením poslancov hlavného mesta.  Prínos by pre mestské časti znamenala 
iba  zmena  Štatútu,  ktorá  bola  navrhnutá  hlavným  mestom  SR  Bratislavou,  a to  tak,  že 
podľa Čl. 91 ods. 1 písm. b) by  prídel pre malé mestské časti  uhradila Bratislava zo svojich 
príjmov.



           Platné uznesenie mestského zastupiteľstva  č. 1007/2017 totiž nielen pre  mestskú časť  
Bratislava  Nové Mesto, ale i pre niektoré ďalšie mestské časti prinieslo problém v tom, že 
pokles  percenta  na  dani  z príjmov  znamenal  nižšie  príjmy  z podielových  daní  v prvých 
mesiacoch  roka,  keď  ešte  nie  sú  príjmy  z dane  z nehnuteľností,  čo  komplikuje  čerpanie 
rozpočtu.  Podielové  dane  a dane  z nehnuteľností  sú  totiž  hlavné  zdroje  príjmov  hlavne 
v prvých mesiacoch roku.  Zníženie percenta na dani z príjmov (v našej mestskej časti na rok 
2018 na 9,0481%, teda o 2, 1419 %) znamená komplikácie v prvých mesiacoch roka, pretože 
doteraz boli  podielové dane pre mestskú časť  Nové Mesto v súlade s platným  Štatútom 
hlavného mesta prepočítavané vyšším percentom (návrh na rok 2018 bol   11,19 %). A je 
pravdou,  že  podľa  nového  návrhu  dodatku  Štatútu  budeme  dostávať  vyššie  dane 
z nehnuteľností,  avšak prvý citeľný príjem z dane  z nehnuteľností  bude zrejme až v apríli 
2018.
           Zároveň prepočet v tabuľke Dôvodovej správy materiálu predloženého na Mestské 
zastupiteľstvo 28. 9. 2017 poslancami mestského zastupiteľstva je uvedené, že na rok 2017 
bol predpoklad aj realita dane z nehnuteľností vo výške 4 824 397 EUR a dane z príjmov vo 
výške  5 552 499 EUR, čo spolu činí po odpočítaní uvedenej solidarity v tabuľke vo výške 
352 114  EUR  sumu  10 024 782  EUR.  Avšak  v materiáli,  ktorým  mestské  zastupiteľstvo 
v decembri  2016  schválilo  percentuálne  podiely  mestských  častí  na  rok  2017,  je  suma 
uvedená  pre  daň  z nehnuteľností  vo  výške  ako  v materiáli  predkladanom  poslancami 
mestského  zastupiteľstva  vo  výške  4 824 397  EUR,  ale  pre  DPFO  je  v materiáli  mesta 
uvedená suma nižšia, a to vo výške 5 256 758 EUR. Solidarita je  v poslaneckom návrhu vo 
výške 352 114 EUR, ale v schválenom materiáli na rok 2017 je uvedená solidarita vo výške 
486 568 EUR. Podľa návrhu skupiny poslancov ako realita je opäť suma dane z nehnuteľností 
na rok 2017 v tej  istej  výške ( pochopiteľne,  keďže sa to pripravovalo počas roku 2017), 
navýšila sa iba čiastka dane z príjmov fyzických osôb ( i keď nebola skutočná výška dane 
príjmu tiež známa z dôvodu, že to bolo počas roku 2017).  Zvýšenie solidarity na 604 347 
EUR  poslaneckým návrhom však približne zodpovedá navýšeniu DPFO. Skutočnosť výšky 
príjmov z dane z nehnuteľností a dane z príjmov za rok 2017 však bola 10 300 873 EUR  To 
znamená,  že  v prípade  mestskej  časti  to  zrejme  nebude nárast  o sumu uvedenú v tabuľke 
„Realita nového návrhu na rok 2017“, vo výške 435 448 EUR, ale o matematicky prepočítané 
o 159 357 EUR.  Je  to   pri  nezabezpečení  skutočného nárastu  príjmov,  čo  môže pre  nás 
znamenať   problém zabezpečenia  rozpočtu,  najmä  pri  zákonnom zvýšení  miezd  o 4,8  % 
s účinnosťou  od  1.  1.  2018  a s nárastom  s tým  súvisiacich  odvodov  pre  všetkých 
zamestnancov  miestneho  úradu,  zriadených  organizácií  a zamestnancov  v ZŠ  s MŠ  – 
originálne kompetencie.
               Návrh Dodatku Štatútu garantuje totiž v Čl. 104a Prechodné ustanovenia k úprave 
účinnej od 1. januára 2018 Mestskej časti Nové Mesto iba sumu do výšky 10 024 782 EUR. 
Teda v roku 2018, prípadne ďalších by sme mohli dostať menej ako v roku 2017 ( spolu bol 
výnos vo výške 10 300 873 EUR, i keď je predpoklad, že daňové príjmy sa budú navyšovať.) 
               Myslím, že solidarita s malými mestskými časťami by sa mala     odvíjať aj od dane 
z príjmov  fyzických  osôb,  nielen  od  dane  z nehnuteľností.  Mestské  časti,  ktorých  príjem 
z dane z nehnuteľností je relatívne vyšší, prispievajú na solidaritu menším mestským  častiam, 
a tým sa ich  celkový príjem z oboch daní  zníži.  Tých mestských častí,  ktoré majú  nosný 
príjem z dane z príjmov fyzických osôb, sa solidarita netýka, a  to nie je spravodlivý prístup. 
Okrem toho, napr. príjem Vajnor sa zmenou solidarity zníži o 207 tis. EUR, čo pri celkových 
príjmov z daní je značný výpadok pre túto mestskú časť. Aj tejto mestskej časti sa totiž týka 
nárast výdavkov v súlade so zákonom o zvýšení miezd. 
              A na záver treba konštatovať, že znížením percenta prerozdelenia daní z príjmov 
fyzických osôb niektorým mestským častiam v súčinnosti s nárastom výdavkov v súlade so 
zákonom o zvýšení miezd  a s tým súvisiacich odvodov sa týmto mestským častiam značne 



komplikuje zabezpečenie úloh, pretože i keď percento prerozdelenia pri dani z nehnuteľností 
je vyššie oproti doteraz používanému spoločnému percentu prerozdelenia daní,  prvý podiel 
z dane z nehnuteľností dostaneme prakticky v apríli. 
              Naviac,  je  rok 2018,  poznáme už skutočné plnenia  daní  z  príjmov aj  daní 
z nehnuteľností za rok 2017, a teda vzhľadom na už uvedené skutočnosti by bolo potrebné 
celú vec opätovne prehodnotiť.

               Prekonzultovaním materiálu a upozornením na problémy spojené s tým, že mestská 
časť  v januári  –  marci  2018  mala  podstatne  nižšie  príjmy  ako  predpokladala,  čo  značne 
skomplikovalo čerpanie rozpočtu,  bol poslancom Jánom Hrčkom upravený návrh Dodatku 
Štatútu  v tom,  že   by  mestské  časti,  ktoré  prispievajú  na  solidaritu,  nemali  solidaritu 
odpočítanú v prvých mesiacoch roku, ale výlučne z dane z nehnuteľností, pričom zo sumy pre 
mestskú časť sa na solidaritu  nemôže použiť   viac ako 20 %. z dane z nehnuteľností pre daný 
mesiac. Úprava je zapracovaná v Čl. 91 ods. (14) a (15). To aspoň čiastočne zmierni dopad 
Dodatku  Štatútu  v navrhovanom  znení  pre  tie  mestské  časti,  u ktorých  percentuálnym 
prerozdelením  daní  z príjmov  a daní  z nehnuteľností  nastali  komplikácie  v roku  2018 
s čerpaním  rozpočtu  z dôvodu  nedostatočných  príjmov  od  januára  a plnením  záväzkov 
v súlade so zákonmi, vrátane znášania navýšenia miezd a s tým súvisiacich odvodov.


