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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

súhlasiť

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
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Dôvodová správa

Listom doručeným dňa 3.10.2016 požiadal primátor Bratislavy p. Nesrovnal 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-Petržalka dňa 3.5.2016 v rovnakom znení
a uznesením č. 177 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 prejednávané mestskou
časťou sú príjmom danej mestskej časti.
Materiál opätovne bol prerokovaný miestnym zastupiteľstvom našej mestskej časti dňa
3.5.2016 a uznesením č. 178 bol schválený bez pripomienok.
Naše stanovisko je nasledovné:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka súhlasí s predloženým návrhom
dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89.
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