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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

po prerokovaní  návrhu  Dodatku  č.....  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy

A. schvaľuje

návrh Dodatku č...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

- bez pripomienok

- s pripomienkami

B. žiada 

starostu  mestskej  časti  doručiť  písomné  stanovisko  miestneho  zastupiteľstva 
k predloženému  návrhu  Dodatku  č..... Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy  



Dôvodová správa

            Listom zo dňa 28. marca 2018, doručeným Mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto dňa 9. apríla 2018, primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadal podľa čl. 103 
ods.  2  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy   o písomné  stanovisko  Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k predloženému návrhu Dodatku 
č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V zmysle    čl. 103 ods. 2 
Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  písomné  stanovisko  miestneho  zastupiteľstva 
musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada.
            V zmysle čl. 103 ods. 2 štatútu je stanovená lehota na doručenie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov od požiadania.  Predmetný návrh dodatku 
štatútu má priamy dopad na financie hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí 
Bratislavy.
           V Čl. 91 ods. 1 písm. b) sa slová „o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré 
Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov 
uvedených  vyššie“  nahrádzajú  slovami  „  túto  sumu  uhradí  Bratislava  zo  svojich 
príjmov“.

Mestské časti, ktoré prispievajú na solidaritu v súlade s platným štatútom, by po 
schválení  tohto  dodatku  na  solidaritu  už  neprispievali,  čo  by  v konečnom  dôsledku 
znamenalo pre tieto mestské časti, že budú mať vyšší príjem z dane z nehnuteľností.

Zároveň sa v návrhu dodatku upravuje i rozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj, 
ktorého správu v Bratislave vykonávajú mestské časti a spôsob, ako sa bude realizovať 
odvod podielu na hlavné mesto a vysporiadanie poplatku za rozvoj na základe výzvy 
mestskej  časti  na    vrátenie  príslušnej  časti  prijatého  podielu  z výnosu  z miestneho 
poplatku za rozvoj v súlade s rozhodnutím, ktoré zakladá vrátenie poplatku za rozvoj 
poplatníkovi.  
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