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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. zrušuje  
 

1. Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019, 
2. Štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019, 

 
 

  B. schvaľuje 
 
prevod zostatku Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka po jeho zrušení 
do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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Dôvodová správa 
 
 
Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej iba „fond“) vznikol ako 
účelový mimorozpočtový peňažný fond dňa 15.5.2015 za účelom prípravy, výstavby, 
prevádzky a údržby zariadení statickej dopravy v správe mestskej časti. 
 
Príjmami fondu mali podľa jeho Štatútu mali byť najmä príspevky od fyzických 
a právnických osôb, či už povinné za vybudovanie parkovacie a odstavné stojiská, alebo 
dobrovoľné, darované na rozvoj komunikácii. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že s časovým odstupom približne jedného roka po vytvorení Fondu 
statickej dopravy vstúpil do platnosti nový Zákon o poplatku za rozvoj, ktorý slúži na 
financovanie potrieb samospráv pri budovaní infraštruktúry, vrátane tvorby parkovacích 
miest, stratil fond svoje opodstatnenie. Rovnako nie je záujem ani o darovanie finančných 
prostriedkov, alebo o poskytnutie iných príspevkov investorov na riešenie statickej dopravy. 
Fond tak s výnimkou prídelu z prebytku hospodárenia za rok 2015, dlhodobo nevykazuje 
žiadne príjmy. Ako je vidieť z priloženého výpisu účtu na ktorom je fond vedený, stav fondu 
sa znižuje iba o bankové poplatky. 
 
Na základe týchto skutočností navrhujeme zrušenie fondu k 31.12.2019 a  zostávajúce 
finančné prostriedky fondu previesť na účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
 
 
 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 21.11.2019 
Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy 
a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka tento návrh schváliť 
tak ako je uvedené v materiáli.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 46/2019 
zo dňa 26.11.2019 

Miestna rada 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 
A. zrušiť k 31.12.2019 Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 

vrátane jeho Štatútu, ktorý bol schválený dňa 15. mája 2015, 
 

B. schváliť prevod zostatku Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-
Dúbravka po jeho zrušení do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 7          za : 7          proti : 0          zdržal sa : 0 
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