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Bratislava,  september 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.09.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.09.2013 
 
 

I  n  f  o  r  m  á  c  i  a  
o predložení žiadosti primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                                                                                       
___________________________________________________________ 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu a 
služieb, správnych konaní 
a miestnych daní      

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca referátu miestnych 
daní      

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- žiadosť predložená primátorovi 
  hlavného mesta  SR Bratislavy    

 
  



Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A.  b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
žiadosť predloženú primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy s návrhom na   
zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
B.  schva ľuje  
  
návrh na zmenu  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.    



                                        D ô v o d o  v á   s p r á v a 
 
 
 
 
     Prechodom správy miestnej dane z nehnuteľností z mestských častí na hlavné 
mesto SR Bratislavy prišli mestské časti o významný zdroj príjmov a to aj napriek 
tomu, že sa na výnosoch podieľajú v pomere 50 %. Ďalšou miestnou daňou, ktorá sa 
vyberá zo zariadení umiestnených na území  jednotlivých mestských častí je daň 
z ubytovania, pričom z výnosu tejto dane mestské časti nemajú žiadny podiel. 
Zvýšený pohyb turistov v blízkosti ubytovacích zariadení vyžaduje aj zvýšené 
náklady v súvislosti s poskytovaním služieb ako aj na údržbu a čistenie komunikácií 
a verejných priestranstiev, ktoré by aspoň čiastočne mohli byť hradené z podielu na 
výnosoch z tejto dane.  
     
     Počas rokovaní o miere solidarity pri rozdeľovaní finančných prostriedkov 
z výnosu dane z nehnuteľností v prospech niektorých mestských častí v zmysle Čl. 
91 ods. 1 písm. a) štatútu  bola zo strany hlavného mesta prejavená vôľa na takéto 
prerozdeľovanie výnosu dane za ubytovanie. 
     
     Na základe uvedeného bola dňa 05.09.2013 predložená primátorovi hlavného 
mesta SR Bratislavy žiadosť o zaradenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy do programu zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Znenie návrhu dodatku je uvedené v žiadosti. 
 



Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 

'PaPm'PaP 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Vážený pán primátor, 

Bratislava, 02. septembra 2013 
sp.zn.: 273/38511/2013/Bar 

v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta ~Iovenskej republiky Bratislavy sa obraciam na Vás so 
žiadosťou o zaradenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 
programu zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
nasledovne: 
V Čl. 91 ods. 1) navrhujem vložiť ďalšie písmeno h), ktoré znie: 
"h) z výnosu dane za ubytovanie sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 

mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty 
mestských častí; príjem mestským častiam rozdeli Bratislava pomerne podľa výšky 
výnosu dane na území danej mestskej časti. Bratislava poukáže prlslušnú časť 
výnosu mestským častiam raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho 
mesiaca po uplynutí štvrťroka." 

Odôvodnenie návrhu: 
Prechodom správy miestnej dane z nehnuteľností z mestských častí na hlavné mesto SR 

Bratislavy prišli mestské časti o významný zdroj príjmov a to aj napriek tomu, že sa na výnosoch 
podieľajú v pomere 50 %. Ďalšou miestnou daňou, ktorá sa vyberá zo zariadeni umiestnených na 
území jednotlivých mestských častí je daň z ubytovania, pričom z výnosu tejto dane mestské 
časti nemajú žiadny podiel. Zvýšený pohyb turistov v blízkosti ubytovacích zariadení vyžaduje aj 
zvýšené náklady v súvislosti s poskytovaním služieb ako aj na údržbu a čistenie komunikácií 
a verejných priestranstiev, ktoré by aspoň čiastočne mohli byť hradené z podielu na výnosoch 
z tejto dane. 

Počas rokovaní o miere solidarity pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z výnosu dane 
z nehnuteľností v prospech niektorých mestských častí v zmysle Čl. 9t ods. 1 písm. a) štatútu 
bola zo strany hlavného mesta prejavená vOľa na takéto prerozdeľovanie výnosu dane za 
ubytovanie. 

S pozdravom 

Vážený pán 
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
Primátor 
Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava 
Primaciálne námestie 1 
Bratislava 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+4212) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


