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D�vodov� spr�va

Štat�t fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava-Petržalka bol schv�len� Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen�m č. 24 dňa 13. 02. 1995. 
Uznesen�m č. 13 bol dňa 25. 02. 2003 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Petržalka schv�len� Dodatok č. 1 Štat�tu fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
Dňa 1. okt�bra 2007 nadobudol �činnosť z�kon N�rodnej rady Slovenskej republiky 
č. 325/2007 Z.z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon N�rodnej rady Slovenskej republiky 
č. 278/1993 Z.z. o spr�ve majetku št�tu v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov. 
Čl�nok III. z�kona č. 325/2007 Z. z. men� o. i. aj znenie � 30 z�kona N�rodnej rady 
Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastn�ctve bytov a nebytov�ch priestorov v znen� 
z�kona N�rodnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., z�kona č. 158/1998 Z. z., 
z�kona č. 173/1999 Z. z., z�kona č. 252/1999 Z. z., z�kona č. 400/2002 Z. z., z�kona 
č. 512/2003 Z. z., z�kona č. 367/2004 Z. z., z�kona č. 469/2005  Z. z. a z�kona č. 268/2007 Z. 
z. takto :
„Finančn� prostriedky, ktor� obec z�ska z predaja bytov, nebytov�ch priestorov, domov alebo 
ich časti, pozemkov zastavan�ch domom, ako aj z priľahl�ch pozemkov, s� pr�jmom rozpočtu 
obce. Obec tieto prostriedky m�že použiť len na obnovu a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu 
a obnovu infraštrukt�ry obce. Nevyčerpan� finančn� prostriedky s� zdrojom fondu rozvoja 
b�vania obce a obec ich m�že použiť iba na obnovu a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu 
a obnovu infraštrukt�ry obce; o použit� fondu rozvoja b�vania obce rozhoduje obecn� 
zastupiteľstvo“.  
P�vodne � 30 z�kona N�rodnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastn�ctve 
bytov a nebytov�ch priestorov v znen� �činnom do 30. 9. 2007 upravoval vyššie uveden� 
problematiku nasledovne:
„Z finančn�ch prostriedkov, ktor� obec z�ska z predaja bytov, nebytov�ch priestorov, domov 
alebo ich časti, pozemkov zastavan�ch domom, ako aj priľahl�ch pozemkov, je povinn� 
utvoriť fond rozvoja b�vania obce. Fond rozvoja obce použije obec najmä na obnovu 
a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu a obnovu infraštrukt�ry obce; o použit� fondu rozvoja 
b�vania obce rozhoduje obecn� zastupiteľstvo“.   
Na dodržanie predmetnej zmeny z�kona bola mestsk� časť Bratislava–Petržalka upozornen� 
aj v r�mci kontroly hospod�renia s finančn�mi prostriedkami mestskej časti Bratislava-
Petržalka vykonanej Najvyšš�m kontroln�m �radom SR v roku 2009.
V zmysle prijat�ch zmien všeobecne z�v�znej pr�vnej �pravy navrhujeme schv�liť Dodatok 
č. 2 Štat�tu fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. 
Pr�lohu č. 1 tohto materi�lu tvor� Štat�t Fondu rozvoja b�vania v mestskej časť Bratislava-
Petržalka schv�len� Miestnym zastupiteľstvom  mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 
13.02.1995 uznesen�m č. 24 v znen� Dodatku č. 1 schv�len�m dňa 25.02.2003 s uznesen�m 
č. 13.
Materi�l bol prerokovan� vo finančnej komisii a v komisii soci�lnej a bytovej. Stanovisk� 
komisie tvoria pr�lohu č. 2 a 3 tohto materi�lu.
Materi�l bol prerokovan� v miestnej rade, ktor� odporučila miestnemu zastupiteľstvu materi�l 
schv�liť. 
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Dodatok č. 2 
Štat�tu fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Čl�nok 1

Znenie � 4 Štat�tu fondu rozvoja b�vania – Pr�jmy fondu, sa t�mto Dodatkom č. 2 men� 
nasledovne:

Pr�jmami fondu s�:
a) nevyčerpan� finančn� prostriedky z�skan� z predaja bytov, nebytov�ch priestorov, domov, 

alebo ich čast�, pozemkov zastavan�ch domom, ako aj z priľahl�ch pozemkov
b) in� pr�jmy.

V � 5 Štat�tu fondu rozvoja b�vania – Použitie prostriedkov fondu, sa t�mto Dodatkom č. 2 
men� znenie odseku 2 nasledovne :

(2) Prostriedky fondu možno použiť na :

iba na obnovu a rozvoj bytov�ho fondu a v�stavbu a obnovu infraštrukt�ry obce. 

Čl�nok 2

Tento Dodatok č. 2 Štat�tu fondu rozvoja b�vania je neoddeliteľnou s�časťou Štat�tu fondu 
rozvoja b�vania zo dňa 13. 02. 1995.   

Čl�nok 3

Tento Dodatok č. 2 Štat�tu fondu rozvoja b�vania nadob�da �činnosť dňa ..........

Milan Ft�čnik 
starosta 
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Pr�loha č. 1

Štat�t Fondu rozvoja b�vania
v mestskej časti Bratislava-Petržalka

schv�len� Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 13. 02. 1995 uznesen�m č. 24

v znen� Dodatku č. 1 schv�len�m dňa 25. 02. 2003 uznesen�m č. 13

(�pln� znenie)
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Štat�t

Fondu rozvoja b�vania mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa � 15 ods. 2 p�sm. 
b/z�kona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislavy v znen� neskorš�ch predpisov 
schvaľuje tento Štat�t fondu rozvoja b�vania:

� 1
Zriadenie fondu a jeho �čelov� určenie

Fond rozvoja b�vania mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „ fond“ ) bol 
zriaden� Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka ( ďalej len miestne 
zastupiteľstvo“) uznesen�m č. 24 zo dňa 13. 02. 1995 ako �čelov� mimorozpočtov� fond.

� 2
Spr�va fondu

(1) Spr�vu  fondu vykon�va starosta 
(2) Poradn�m org�nom starostu pre tvorbu a využ�vanie fondu je Miestna rada mestskej 

časti Bratislava-Petržalka ( ďalej  len „ miestna  rada“ ) a bytov� komisia

� 3
Rozpočet fondu a z�verečn� �čet

(1) N�vrh rozpočtu fondu na každ� kalend�rny rok  predklad� miestnej rade na pos�denie 
starosta najnesk�r v novembri predch�dzaj�ceho roku.

(2) Po prerokovan� n�vrhu rozpočtu  v miestnej rade starosta predklad� n�vrh rozpočtu na 
nasleduj�ci rok miestnemu zastupiteľstvu na schv�lenie najnesk�r v decembri 
predch�dzaj�ceho roku.

(3) Pri zostavovan� n�vrhu  rozpočtu sa uprednostňuj�  tie n�vrhy na využitie 
prostriedkov fondu, ktor� s� pokračovan�m n�vrhov z predch�dzaj�ceho roku a boli 
zabezpečovan� z prostriedkov fondu v predch�dzaj�com roku.

(4) N�vrh z�verečn�ho �čtu predklad� miestnemu zastupiteľstvu na schv�lenie starosta 
po prerokovan� v miestnej rade najnesk�r v marci nasleduj�ceho roku.

� 4
Pr�jmy fondu

(1) Pr�jmami fondu s�:
a. v�nosy z prevodu z prevodu vlastn�ctva bytov a pozemkov, na ktor�ch s� byty 

postaven� a prisl�chaj�cich pozemkov vo vlastn�ctve mestskej časti, alebo ktor� jej 
boli zveren�,

b. 100 % podiel z v�nosov z prevodu vlastn�ctva nebytov�ch priestorov 
a pozemkov, na ktor�ch s� nebytov� priestory postaven� a prisl�chaj�cich 
pozemkov,

c. in� pr�jmy
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� 5
Použitie prostriedkov fondu

(1) O použit� prostriedkov fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
(2) Prostriedky fondu možno použiť na:
a. bytov� v�stavbu, kde za bytov� v�stavbu pre potreby tohto štat�tu sa považuj� všetky 

invest�cie, ktor� bezprostredne s�visia s v�stavbou bytov v Petržalke,
b. obnovu bytov�ho fondu,
c. zriadenie soci�lnych ubytovn�
d. in� �čely schv�len�  miestnym zastupiteľstvom

� 6
Sp�sob použitia prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu m�že použ�vať v�lučne mestsk� časť Bratislava-Petržalka.
(2) Prostriedky fondu možno použiť len na �čely, na ktor� boli schv�len�.
(3) Prostriedky sa ved� na osobitnom �čte v peňažnom �stave.
(4) Zostatok peňažn�ch prostriedkov po finančnom z�čtovan� koncom roka neprepad�.

� 7

Štat�t fondu rozvoja b�vania mestskej časti Bratislava-Petržalka nadob�da �činnosť 
13. 02. 1995.

Ing. Vladim�r Bajan  v.r.
starosta
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Pr�loha č. 2

Stanovisko 
zo zasadnutia soci�lnej a bytovej komisie zo dňa 24.02.2010

K bodu : N�vrh Dodatku č. 2 Štat�tu fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava-
Petržalka

Pr�tomn�: Anna Sotn�kov�, Oľga Adamčiakov�, Michal Novota, Viera Palkov�, Rastislav 
Pavl�k, Helena Stachov�, Radoslav Sthul, Elena Kr�likov�, Dušan Smolka

Pr�tomn�: 9
Hlasovanie: za proti zdržal sa

9 0 0 

Stanovisko: Soci�lna a bytov� komisia nem� k materi�lu pripomienky a odpor�ča N�vrh 
Dodatku č. 2 Štat�tu fondu rozvoja b�vania v mestskej časti Bratislava-
Petržalka schv�liť.

V Bratislave 24.02.2010 Mgr. Anna Sotn�kov�
predsedn�čka komisie


