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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Ružinov

súhlasí
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky - solidarita
a výnosy z priestupkov
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Dôvodová správa

Primátor Bratislavy p. Nesrovnal požiadal listom podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy o stanovisko vo forme súhlasu/nesúhlasu miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti k
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Táto zmena zahŕňa v sebe dve zmeny Štatútu a
to v oblasti solidarity a v oblasti príjmov z priestupkového konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch,
a)

Solidarita
Navrhované znenie upraveného čl. 91 ods. 1 písm. b) štatútu je v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 352/2015 časť C. V súlade s týmto uznesením sa výška solidarity pre malé
mestské časti upravuje z doterajších 3 % na konečnú výšku 1 950 000 EUR. Na túto solidaritu
sa skladajú veľké mestské časti. Pri medziročnom náraste dane z príjmov fyzických osôb sa
doteraz navyšovala aj aritmeticky výška solidarity pre malé mestské časti. Po schválení
navrhovanej zmeny štatútu bude táto výška stabilná a nebude kopírovať vývoj dane z príjmov
fyzických osôb. Materiál bol už prerokovaný v miestnom zastupiteľstve Mestskej časti
Bratislava Ružinov 31.3.2016 v rovnakom znení a uznesením č. uzn. č. 230/XIII/2016 bolo
schválené, že naše miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky k predloženému návrhu dodatku
Štatútu.

b)

Priestupky
Navrhované doplnenie znenia sa upravuje na základe účinnosti novely zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, ktorou sa novelizovalo znenie § 79 ods. 5 podľa ktorého: „ Úhrada trov
konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec“. Na základe uvedeného doplnenia
štatútu sú príjmom hlavného mesta SR Bratislavy výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch
prejednávaných Bratislavou a výnosy
z úhrad trov konania priestupkov prejednávaných
mestskou časťou sú príjmom danej mestskej časti.

Naše stanovisko je nasledovné:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Ružinov súhlasí s predloženým návrhom dodatku
Štatútu - zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89.
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/Návrh/
Dodatok č....
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5
písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení v zákona č. 535/2008 Z. z., ustanovuje:
ČI. I

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ... sa mení
takto:
1. V čl. 87 sa za písmeno 1) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
“m) výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných Bratislavou,l52aa) ”.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 152aa znie: „§ 79 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 430/2015 Z.z.“.
3. V čl. 89 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno 1), ktoré znie:
“1) výnosy z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných mestskou časťou,lj2ad) ”.
Doterajšie písmeno 1) sa označuje ako písmeno m).
4. V čl. 91 ods. 1 sa pôvodné znenie písm. b) nahrádza novým znením písm. b) nasledovne:
,,b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty
mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí,
podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty
mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí;
príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov,
vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62
rokov veku podľa osobitného predpisu152a) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie
na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským
častiam Cunovo, 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,“
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
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