
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície:  Petícia za oddlženie Devína. 

 

Predmet petície: V petícii podpísaní občania mestskej časti Bratislava-Devín, ktorí nenesú 

vinu za zlyhanie kontrolných mechanizmov štátu, a ako obyvatelia mestskej časti Hlavného 

mesta SR Bratislavy ani nemajú možnosť vzniknutú situáciu riešiť samostatne, žiadajú týmto 

primátora a mestských poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o bezodkladné a aktívne 

riešenie vzniknutej situácie. Nútená správa jednoznačne neplní svoj účel priviesť obec späť 

k normálnemu spôsobu života. 

 

Počet osôb: 635 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

  

V prvom rade je dôležité povedať, že za najoptimálnejšie riešenie situácie so zadlženosťou 

mestskej časti Bratislava-Devín (ďalej len „MČ Devín“) považuje hlavné mesto zmenu 

legislatívy v danej problematike zo strany štátu.   

Hlavné mesto pred vypuknutím koronakrízy preverilo sedem možností riešenia nútenej správy 

Devína. Tri z nich je možné realizovať aj bez zapojenia štátu. Zákony Slovenskej republiky 

nie sú pripravené na tak extrémne zadlženie, v akom sa ocitla MČ Devín pred zavedením 

dlhovej brzdy a režimu nútenej správy obce. Konkurz obce zákony nepoznajú a štát nejaví 

záujem túto situáciu zmeniť. Preto hlavné mesto prišlo s ambicióznymi návrhmi ako tento 

problém vyriešiť aj bez zmeny zákona. Nižšie sú všetky hlavným mestom analyzované 

možnosti opísané.   

Bohužiaľ, do finálneho štádia riešenia tohto dlhu, tesne pred rozbehnutím diskusií s veriteľmi, 

ktorých cieľom malo byť znížiť dlh na maximum, vypukla koronakríza. Tá zobrala z mestskej 

kasy 30 miliónov eur v roku 2021, takisto niekoľko miliónov v roku 2020. Kvôli výpadkom 

financií mesta aj ostatných mestských častí hlavné mesto nevie MČ Devín pomôcť samo. Za 

najlepšie riešenie stále považuje zmenu legislatívy zo strany ministerstva financií SR. Bez 

toho ostáva Devínu jedine pokúsiť sa refinancovať svoj dlh tak, aby bol udržateľný.   

 MČ Devín je v nútenej správe od roku 2005, aktuálny dlh MČ Devín ku koncu roku 2021 je  

 približne 12,5 mil. eur. Istina tvorí 3,5 mil. eur, zvyšok tvorí príslušenstvo.  Väčšinu dlhu (2,8 

mil. eur z istiny) držia štyria veritelia: ASSET, SOZ, Brno Trust a Doprastav.  Dlh ročne rastie 

o približne 350 tis. eur, MČ Devín je schopná splácať iba zanedbateľnú časť príslušenstva 

ročne. Celkové záväzky po splatnosti tvoria 15-násobok ročných príjmov MČ Devín, mestská 

časť nie je schopná z vlastných príjmov nútenú správu opustiť. Veritelia prejavili čiastočnú 

vôľu upustiť od svojich pohľadávok, posledné kompletné vyjednávanie s veriteľmi viedlo 

k úľave okolo 37 %.  

Akékoľvek riešenie musí začať  rokovaniami s veriteľmi o významnom upustení od 

vymáhania pohľadávok, keďže súčasné záväzky MČ Devín sú neudržateľné.  Zákonné 

mechanizmy, ktoré upravujú nútenú správu a bránia samospráve, aby sa dostali do situácie, 

v akej sa ocitla MČ Devín (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), boli 

účinné od 1.1.2005, kedy už MČ Devín všetky problematické zmluvy dávno 



uzatvorila. Aktuálna legislatívna úprava nedáva MČ Devín žiadne praktické nástroje ako 

nútenú správu opustiť, konkurz obce legislatívne upravený nie je.   

 

Hlavné mesto spolu s ministerstvom financií SR preskúmalo viaceré možnosti riešenia 

nútenej správy MČ Devín.   

Splatenie dlhu zo strany hlavného mesta: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy (§ 17, ods. 5) nedovoľuje jednej samospráve (hlavné mesto) ručiť za dlh, splatiť 

či ináč zabezpečovať platobnú schopnosť druhej samosprávy (MČ  Devín).  

Refinancovanie dlhu zo strany hlavného mesta: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy (§ 10, ods. 6) dovoľuje samospráve poskytnúť návratnú finančnú výpomoc (úver) 

iba organizácií vo svojej zakladateľskej pôsobnosti (vlastnej obchodnej spoločnosti), nie inej 

samospráve či obchodnej spoločnosti, ktorú nezaložila.  

Splatenie dlhu zo strany štátu: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (Čl. 6, ods. 1) 

zakazuje štátu zabezpečovať platobnú schopnosť samosprávy.   

Založenie projektovej firmy (SPV) na oddlženie: Podstatou tohto riešenia je vytvorenie 

obchodnej spoločnosti zo strany hlavného mesta (prípadne aj s MČ Devín), ktorá po 

rokovaniach s veriteľmi odkúpi od veriteľov pohľadávky voči MČ Devín. Odkúpené môžu 

byť vkladom alebo pôžičkou spoločníka (hlavné mesto). Projektová firma nastaví podmienky 

voči MČ Devín tak, aby MČ Devín opustila nútenú správu a dlh bude amortizovať na veľmi 

dlhodobom horizonte, so žiadnym alebo minimálnym úrokom (napr. 100 rokov). Podobne 

v minulosti postupoval štát pri oddlžovaní nemocníc (od roku 2003).  Takéto riešenie je 

právne možné, pre hlavné mesto je ale finančne nákladne, keďže peniaze na oddlženie bude 

poskytovať hlavné mesto s možnou spoluúčasťou ostatných mestských častí.  

Refinancovanie dlhu zo strany MČ Devín: Obec v nútenej správe môže prijať nové úvery, 

ktoré vedú k refinancovaniu a znižovaniu záväzkov po splatnosti (zákon  o rozpočtovej 

zodpovednosti územnej samosprávy, § 19, ods. 8). Po rokovaniach s veriteľmi teda môže MČ 

Devín refinancovať svoj dlh, či už novým bankovým úverom alebo emisiou komunálnych 

obligácií s výhodnejšími podmienkami, ktoré bude MČ schopná splácať. Je otázne, či na trhu 

MČ Devín takéto podmienky dokáže získať.   

Zvýšenie príjmov MČ Devín: Opustenie nútenej správy môže nastať aj cez zvýšenie príjmov, 

ktoré umožnia mestskej časti splácať svoje záväzky. Navýšenie príjmov by mohlo byť 

dočasné, cez úpravu ustanovení Štatútu hlavného mesta, ktoré upravujú rozdeľovanie 

podielových daní a daní z nehnuteľnosti medzi mesto a mestské časti. Takéto riešenie však 

vyžaduje širokú politickú podporu a ochotu ostatných 16 mestských častí finančne sa podieľať 

na oddlžení Devína (keďže úprava Štatútu v prospech Devína by znamenala krátkodobý 

výpadok príjmov všetkých ostatných samospráv Bratislavy).   

Zavedenie možnosti konkurzu obce: Ministerstvo financií SR môže pripraviť návrh zákona 

o konkurze obce, po vzore osobného bankrotu. Túto možnosť považujeme za správnu, keďže 

MČ Devín sa v súčasnej situácii ocitla aj kvôli nedostatočnej legislatíve zo strany štátu v čase 

zadlženia MČ. Takéto riešenie ako systematické preferuje aj Rada pre rozpočtovú 

zodpovednosť. Zo strany ministerstva financií SR však hlavné mesto neeviduje akýkoľvek 

záujem riešiť otázku konkurzov obcí či iných legislatívnych úprav pre MČ Devín.  Ako 

technicky možné hlavné mesto identifikovalo tri riešenia, ktoré nezávisia od vôle štátu 

podieľať sa na riešení situácie: Projektová firma na oddlženie, Refinancovanie dlhu zo strany 

MČ Devín a Zvýšenie príjmov MČ cez úpravu Štatútu hlavného mesta.   

 

Za nevyhnutné považuje hlavné mesto tlačiť na ministerstvo financií SR a vládu SR, aby 

urýchlene prijala legislatívu, ktorá umožní konkurz obce. Toto riešenie považuje za prvoradé 

a optimálne. Ostatné nami preskúmané riešenia sú druhoradé.  Riešenia, ktoré vyžadujú 

významný finančný vstup zo strany hlavného mesta a ostatných mestských častí (Projektová 



firma a Zvýšenie príjmov) nie sú aktuálne kvôli negatívnym fiškálnym dopadom pandémie 

Covid-19 a rastúcim nákladom pre hlavné mesto a mestské časti dostupné.   

Refinancovanie dlhu si vyžaduje aktívnu snahu zo strany MČ Devín vyjednávať s veriteľmi 

a finančnými inštitúciami, s cieľom identifikovať udržateľné refinancovanie dlhu. Hlavné 

mesto ani ostatné mestské časti zákonne nemôžu finančne na tomto refinancovaní 

participovať, môžu poskytnúť jedine technickú asistenciu.   

  

Hlavné mesto je povinné v zmysle platnej právnej úpravy postupovať hospodárne a efektívne 

tak, aby malo dostatočné  zdroje a finančné prostriedky na plnenie úloh a funkcií pre všetkých 

obyvateľov hlavného mesta.  

 

Mestské časti sú samostatné právne subjekty, ktoré sú aj napriek nútenej správe s určitými 

obmedzeniami oprávnené konať vo vlastnom mene a vykonávam úkony na ochranu svojich 

príjmov. Príjmy rozpočtu obce sú definované v §5 zák. č. 583/2004 Z. z. a rovnako aj zdroje, 

ktoré vie obec použiť na plnenie svojich úloh. Obec je tak oprávnená použiť za splnenia 

zákonných podmienok zdroje definované v §5 zák. č. 583/2004 Z.z. na zvýšenie svojich 

príjmov a úhradu svojich záväzkov 

 

Vzhľadom na súčasnú legislatívu a  prísne stanovených podmienok hospodárenia obce (teda 

aj mesta) s verejnými finančnými prostriedkami, Vás ubezpečujeme, že hlavné mesto neustále 

hľadá možnosti na oddlženie MČ Devín.  

 

 


