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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2017 zo dňa 14.02.2017 
o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 15.03.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
Dňa 01.11.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, 
ktorý bol následne s účinnosťou od 31.12.2016 novelizovaný zákonom č. 375/2016 Z.z 
(v ďalšom texte len „zákon“). 

Zákon vzhľadom na narastajúcu výstavbu, ktorá vyvoláva potrebu budovania novej 
infraštruktúry alebo údržbu už existujúcej, umožňuje obciam a mestám zaviesť všeobecne 
záväzným nariadením miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte len „poplatok“). 

Predmetom poplatku je pozemná stavba, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, 
ktorá je ohlásená stavebnému úradu, na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby 
pred dokončením, alebo ktorá je dodatočne povolená. 

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona predmetom poplatku nie je taká zmena stavby, pri ktorej 
nemení podlahová plocha stavby ani účel jej užívania, drobná stavba, nadstavba a prístavba do 
25 m2 podlahovej plochy a ďalej stavby uvedené pod písmenami d) až g) citovaného ustanovenia 
(napr. na sociálne účely, vzdelávanie, zdravotníctvo alebo šport). 

Sadzba poplatku môže byť určená v intervale od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 

Poplatok a jeho sadzby môžu byť určené v členení: 

a) stavby na bývanie, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

e) ostatné stavby. 
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V zmysle novelizovaného ustanovenia § 7 ods. 5 zákona je mestská časť oprávnená rozhodnúť, 
pre ktoré z vyššie uvedených druhov stavieb poplatok zavedie. V predkladanom návrhu je 
poplatok ustanovený pre všetky druhy stavieb. 

Sadzby uvedené v návrhu vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 15/2016 zo dňa 08.12.2016 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bolo vydané na 
základe právnej úpravy účinnej do 31.12.2016. 

Poplatok môže byť ustanovený alebo zmenený formou všeobecne záväzného nariadenia iba k 1. 
januáru kalendárneho roka. Výnimku tvorí prvé zavedenie poplatku v roku 2017, ktoré zákon 
umožňuje realizovať ku dňu účinnosti všeobecne záväzného nariadenia. 

Správu poplatku vykonáva v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila. 

Výnos poplatku je možné v zmysle ustanovenia § 11 zákona použiť na úhradu kapitálových 
výdavkov súvisiacich so stavbou (vrátane vysporiadania pozemku): 

a) zariadenia starostlivosti o deti, 
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, 

c) sociálneho bývania, 
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, 

e) zdravotníckeho zariadenia, 
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, 

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej 
infraštruktúry. 

V zmysle článku 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v znení účinnom od 
01.01.2017) sa výnos poplatku rozdelí medzi mesto a mestské časti v pomere 32 % pre rozpočet 
Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí. 

V nadväznosti na vyššie uvedené predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý bol spracovaný v intenciách zákona č. 447/2015 Z. z. 
v aktuálnom znení, s prihliadnutím na úpravu v ostatných mestských častiach. 

Návrh nariadenia je spracovaný výlučne v rozsahu ustanovenia poplatku a určenia sadzieb, čím 
sa predíde legislatívnym a aplikačným problémom v prípade zmeny zákona. 
 
 
Bratislava, február 2017 
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NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č...../2017 zo dňa 14.02.2017 

o miestnom poplatku za rozvoj 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších 
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Ustanovenie poplatku 

 
Na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj pre 
stavby uvedené v ustanovení § 2 tohto nariadenia. 
 

§ 2 
Sadzba poplatku 

 
 

Sadzba miestneho poplatku za rozvoj sa za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby na celom území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ustanovuje pre stavby v členení: 

a) stavby na bývanie 35,00 eur, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 10,00 eur, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 20,00 eur, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35,00 eur, 

e) ostatné stavby 35,00 eur. 
§ 3 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.03.2017. 
 
 

 
 
 
Dana Čahojová 

starostka 
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Vyhodnotenie pripomienok 

 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 30.01.2017 

Komisia RPHSR odporúča predmetný návrh posunúť na rokovanie MiR a MiZ 

Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 1 

Berie sa na vedomie. 

 
Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 01.02.2017 
Komisia prerokovala predložený materiál "VZN o miestnom poplatku za rozvoj" a navrhuje: 
a) nezaradiť materiál na rokovanie MiR a MiZ 
Za: 3  Proti: 2  Zdržal sa: 3 
 
b) pre všetky stavby na celom území Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ustanoviť jednotnú 

sadzbu miestneho poplatku za rozvoj na 10,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy 
nadzemnej časti stavby 

Za: 2  Proti: 0  Zdržal sa: 6 
 
c) z § 2 návrhu predmetného VZN vypustiť písmená b), c), d), e) 
Za: 2  Proti: 3  Zdržal sa: 3 
 
d) v § 2 písm. a) návrhu predmetného VZN ustanoviť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj 

na 10,- € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby 
Za: 4  Proti: 1  Zdržal sa: 3 
 
e) v § 2 návrhu predmetného VZN ustanoviť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj na 0,-(nula) € 
Za: 3  Proti: 3  Zdržal sa: 2 
 
f) predložiť materiál na rokovanie MiR a MiZ 
Za: 3  Proti: 3  Zdržal sa: 2 
 

Berie sa na vedomie, žiadny z predložených návrhov na zmenu nezískal v hlasovaní potrebnú 
väčšinu. 

 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017 
Na návrh poslanca Dullu : 
Finančná komisia navrhuje nepredložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 8                   Za : 2                       Proti : 4                      Zdržal sa : 2 
 
Finančná komisia navrhuje z návrhu všeobecne záväzného nariadenia v § 2,  vypustiť ods. b), c), 
d), e)  
Prít. : 8                   Za : 2                       Proti : 3                      Zdržal sa : 3 
 
Finančná komisia navrhuje v návrhu všeobecne záväzného nariadenia v § 2 v ods. a) nahradiť 
sumu 35,00 eur sumou 15,00 eur 
Prít. : 8                   Za : 1                       Proti : 1                      Zdržal sa : 6 
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Na návrh poslanca Zajaca : 
Finančná komisia navrhuje v návrhu všeobecne záväzného nariadenia v § 2 v ods. a) nahradiť 
sumu 35,00 eur sumou 3,00 eur a vypustiť ods. b), c), d), e)  
Prít. : 8                   Za : 2                       Proti : 5                      Zdržal sa : 1 
 
Na návrh poslanca Bendíka : 
Finančná komisia žiada predložiť do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva informáciu 
o prebiehajúcich konaniach na stavebnom úrade, ktoré by mohli mať vplyv na miestny poplatok, 
s uvedením predpokladu vydania stavebného povolenia a m² 
Prít. : 8                   Za : 2                       Proti : 1                      Zdržal sa : 5 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu : 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj 
Prít. : 9                   Za : 5                       Proti : 2                      Zdržal sa : 2 
 

Berie sa na vedomie, žiadny z predložených návrhov na zmenu nezískal v hlasovaní potrebnú 
väčšinu. 

 
Pripomienky od občanov 
 
Inštitút urbánneho rozvoja 
Určiť výšku poplatku v jednotnej výške 10 eur. 
 
Neakceptuje sa, sadzby sú určené v súlade so sadzbami navrhovanými v ostatných mestských 
častiach tak, aby nevznikali v rámci Bratislavy neodôvodnené rozdiely. 
Doplniť dôvodovú správu o analýzu navrhovanej výšky poplatku. 
 
Neakceptuje sa, nejde o pripomienku k VZN. 
Doplniť do návrhu VZN administratívny proces podávania žiadostí a vyrubovania poplatku. 
 
Neakceptuje sa. Administratívny proces je dostatočne upravený zákonom o miestnom poplatku za 
rozvoj a daňového poriadku. Nie je vhodné vo VZN duplikovať úpravu z dôvodu možného rozporu 
po novelizácii zákonov. 
Doplniť do návrhu VZN ustanovenie, ktoré vylúči možnosť vyžadovať tzv. vyvolané investície 
pre stavby, na ktoré sa ešte poplatok za rozvoj nevzťahuje. 
 
Neakceptuje sa. Takéto ustanovenie by okliešťovalo možnosti Mestskej časti v rámci rozvoja 
územia. 
 


