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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  
KARLOVA VES 

 
súhlasí 

 
1.  s návrhom na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za 
rozvoj, na základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 11 
mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slová „osobitného predpisu8)“ dopĺňajú slová „a rozhodovať o 
zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti miestneho poplatku za rozvoj 
podľa osobitného predpisu,8a)“ 

2. V nadpise Čl. 57 sa za slová „daní a“ dopĺňa slovo „miestnych“. 

3. V Čl. 57 ods. 1 znie: 

„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach 

a) miestnych daní 

1. za psa, 

2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti, 

3. za predajné automaty, 

4. za nevýherné hracie prístroje, 

5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a 

b) miestneho poplatku za rozvoj.“ 

4. V Čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,8)“ nahrádzajú slovami „a miestneho 
poplatku za rozvoj podľa osobitných predpisov,114a)“ 

5. V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení: 

„c) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a roz-počty 
mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí,“ 

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h). 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: 

„8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie: 

„114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 



2.  so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava Karlova Ves 
zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 

 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

     Dňa 01.11.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky 
dňa 20.11.2015. 

Tento zákon vzhľadom na narastajúcu výstavbu v mestách, ktorá vyvoláva potrebu budovania 
novej infraštruktúry alebo údržbu už existujúcej, umožňuje obciam a mestám zaviesť si vlastným 
všeobecne záväzným nariadením finančný nástroj (miestny poplatok za rozvoj), ktorého funkcia 
bude: 

- príjmová, t. j. vybraný poplatok bude príjmom obce/mesta, 

- rozvojová, t. j. v prípade potreby vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry bude   
poplatok zdrojom na jej vybudovanie alebo zveľadenie. 

Predmetom spoplatnenia má byť pozemná stavba, na ktorú bude vydané právoplatné stavebné 
povolenie. Zákon vymedzuje stavby, ktoré nie sú predmetom poplatku za rozvoj. 

Sadzba poplatku môže byť určená v intervale od 10 eur do 35 eur za každý m2 podlahovej plochy 
nadzemnej časti stavby a stanovená alebo zmenená môže byť všeobecne záväzným nariadením iba 
k 01.01. kalendárneho roka. 

Týmto materiálom miestne zastupiteľstvo podporí prenesenie správy poplatku na mestské časti 
Bratislavy, čo je podľa § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. možné len úpravou v Štatúte hl. mesta 
SR Bratislavy (ďalej ako „Štatút“). Výnos z poplatku je navrhovaný v pomere 68% pre rozpočty 
mestských častí a 32% pre rozpočet Bratislavy. 

Následne po schválení dodatku k Štatútu mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR Bratislavy je 
možné pristúpiť k prijatiu vlastného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa v Mestskej časti 
Bratislava Karlova Ves zavedie tento nový druh miestneho poplatku. Pre ilustráciu v prílohe k 
tomuto materiálu prikladáme ako vzor návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom 
poplatku za rozvoj. 

Za prijatie dodatku k Štatútu vo veci správy miestneho poplatku a za vyššie uvedený pomer 
výnosu z poplatku sa vyslovilo i Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí konanom dňa 12.09.2016. 

Bratislava, október 2016 

 


