
Návrh
'Dodatok ě, ,,,,

Štatútu h}avného :tuesta Slovenske,j repub?iky Bratislavy
Z ........,......,..,....,...

Meslské zastupitel'stvo hlavného inesta Slovenske.i republiky Bratislavy podra § 11ods. 5 písm. a) zákona Slovenske,i národnej rady č. 3 77/1990 Zb. o hlavnom mesíe Slovenskejrepubliky Bratislave v znení zákona č. 585/2008 Z. z. a F§ 11 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z.o miestnon'i poplatku za rozvo5 a o zmene a dopínení niektorých zákonov v zncnf zákonaě. 375/2016 Z. z. ustanovuje:

Čl.J

Štatút híavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 15sa mcnf a dopÍňa takto:
1. V čl. 57 ods. 1 pfsm. b) sa vypúšt'a druliá a tretia veía.

2. Vpoznátnke liod čiaro?i kodkazu ll4a) sa citácia ,,Zákon č. 582/2004 Z. z. omiestnych ďaniach a miestnom poplatku za koinunálne odpady a drobné stavebné
oďpady v znení neskorších právnycl?i predpisov, Zákon ó. 447/20l5 Z. z. o miestnompoplatku za rozyoj ao zí'nene a doplnenf íiiektorýcl'i zákonov." nal'uádza citáciou,,Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 447/20l5 Z. z. o
miestnom poplatlcu za rozvoj a o zmcne a doplnenf níektorých zákonov v znení zákona
č. 375/2016 Z. z.?.

3. V Čl. 91 ods. 1 písm. b) sa slová ,,o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staró
Mesto, Nové Mesto, Petržauca a Ružinov pomexiie podl'a ich percentuálnych podielov
uvcdených vyššie" nahrádzajú slovami ,,túto sumu uhradí Bratislava zo svojicli
prS5mov?.

4. V čl. 91 ods. 1 sa vypúšt'a písmeno c). Doterajšie pfsmená d) až h) sa označujú alco
písrnená c) ú g).

čl. 91 sa dopíňa odsekom 3, ktorý znie:
,,(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvo3 sa rozdelí inedzirozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 oA pre rozpočet Bratislavy a 68 %pre rozpočet príslušiiej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestnehopoplatku za rozvoj vuplynulom kalendárnom štvrt"roku poukázc mestská čast' na účetBratislavy najncslc6r do 30 dní po uplyrmtí kalendárneho štvrt'rolca. Mestská čast' poskytneBratislave rozpis uhradených -platÍeb aideníifikáciu príslušných rozhodnutí,"') ktoré

zalcladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe
výzvy mcstskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú čast' pri3atého podielu z výnosuz miestneho poplatku za rozvo5 do 30 ďní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za týmúčeloin poskytne mestská čast' Bratislave rozpis vrátených plalieb a idcntifikáciu príslušnýchrozhodn'utí, )toré zal«ladajú vrátenie n'iiestnel'io poplaíkty za rozvoj poplatnfkovi.l5'a-)",

5.
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Poznárnky pod čiarou k odkazom 154 a 1 54a znejú:
,154) § 4 ods. 1 zákona č. 447120l5 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
154a) e) 10 ods. 2 a 3 zákona č. 447/20I15 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.".

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnost' .......................... .

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
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Dóvodová správa
Vseobecná čast'

Dňa 7. decembra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákoii
č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
mvo:) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uveďeriá novela zákona č. 447/20l5 Z. z.
súčinnost'ou od 31. dccembra 2016 zverila posobnost' voblasti rozhodovania a správy
miestneho poplatku za rozvoj priarno inestským častiam (:Správu poplatku za rozvoj vykoryáva
obec, v Bratžslave ynestská čast', ktorá ho na svojom územ/ ulož'ila, pržčom na účely tohto
zákona má mestská čast' postavertie obce.).

Z uvedeného vyplýva, že p6sobnosti 'v oblasti správy miestneho poplatku za rozvqi
vyplýva3ú mestským častim'n primno zo zákona, preto nie jc potrebná del'ba tcjto pósobnosti
'ír štatúte. Nakol'ko však štatút u? lakúto del'bu obsaliiije (bola vykonaná dodatkom štatútu
č. ?2) je potrebné jednotlivó ustanovenia štatútu upravit', tak aby boli v súlade so zákonnou
Úpravou.

Zároveň sa navrhujc upravit' čl. 91 ods. J písm. b) štatútu - so?idarita.

Návrh bol v súlade s čl. 103 ods. 1 štatútu prerokomriý s mestskými čast'ami hlavného
mesta.

Ná'vrh bol dňa 19. 03. 2018 prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu
a podnilcanie s majetkom mesta. Koi'iíisia mestskému zastupitel'stvu odporúča schválit' návrh
dodatku štatútu. Zárovcň vzniesla pripomienku v súvislosti s vyplatcnfm solidarity ku dňu
účinnosti tohto návrhu dodatku štatútu. Táto pripomienka komisie finančnej stratégie a pre
správu apodnikanie s rnajetkom mesta bude zapracovaxiá do i'iávrhu uznesenia, ktoré bude
predložené na schválenie mestskému zastupiterstvu spolu s návrhom dodatku štat'útu.

Osobitná ěast'
K bodu 1

V čl. 57 ods. 1 písm. b) sa vypúšt'ajú nasledovné ?istanovenia: ,,Ak je mestská čast' v
m2tenej správe podra osobitw:ho predpisu, vykoyzáva správu a rozhoduje o vecžach mžestneho
poplatJcu za rozvoj, ktorého predmetom st2 pozemgé stavby na územť dotknutej mests7cej časti,
Bratislava. O použitf výnosu z poplatku za rozvoj podra predchádzajúcej vety je povinná
rozhodmíťBratislava na základe návrhu a 50 súhlasom dotkrtute.j ynestskej častž."

Nakol'ko mestská čast' je oprávnená ukladat' miestny poplatok za rozvoj priamo zo
zákona nie je možné p8sobnost' mestskcj časti vykonávat' správu a rozhodovať o veciach
mies'h'ieho poplatku za rozvoj preniest' štatútom na hlavné mesto a to ani v prfpade nútenej
správy. Naldadanie s príjmami obce/mestskej časti počas nútenej spíáyy upravuje zákon
('. 583/2004Z.Z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy ao zmene a doplnení
niektorých zákonov v zncní neskorších predpisov.

V čl. 57 ods. 1 písm, b) sa lionecháva ustanovenie o tom, že mestská čast' vykonáva
správu a rozhoduic vo veciach miestneho poplaíku za rozvoj. Uvedené sa navrhuje ponechat'
v štatúte z d8vodu jednoznačnosti a prelil'adnosti del'by p6sobnosti vo veci miestnych daní
a miestnych poplatkov medzi hlavné mesto a mestské časti.
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K bodu 2

Legislatíviio-technická úprava citácií zákonov v poznárnke pod čiarou.
K bodu 3

Podloa sú«:asne platného znenia čl. 91 ods. ] pfsm. b) štatútu sa rnestským častiainČunovo, Devín, hrovcc, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednon'i
mesiaci štvr'č'roka xiavyše rovnalcá suina z celkovej sumy 1.950 000 eur na kalendárny rok,
pričorn o túto suinu sa znižuje prídel pre mestské časti Staré Mes'to, 'Nové Mesto, Petržalka
a Ružinov pomeríie podra ich perccntuálnych podielov. Navrhuje sa toto ustanovenie zmenit'tak, že uvedeiiá su'ma sa mestskýi'n častiam Čunovo, Devfn, Jarovce, Lmnač, Rusovce,
'Ja5nory a Záhorská Bystrica nebude vyplácat' na iikor mestských častť Staré Mesto, Nové
Mesto, Petr;žalka a Ružinov, ale íihradf ju hlavné mesto zo svojich prjjmov.

Uvedená zmena sa preďdadá na základe podnctu apožiadavky Regionálnelaio
združenia mestských častí lilavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
K bodu 4

Z čl. 91 oďs. 1 sa vypúšt'ajú nasledovné ustanovenia: ,,Rozpočtové prťjrny Bratislavy
medzí' rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdelia tak, že príjmy z výriosu
miestneho poplatlcu za rozvoj sa rozdelia medzf rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských
častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí; akjemestská ča,st' v nůtenej správe podra osobžtrrého predpžsu,J49) výnos z mžesmeho poplatku za
rorvoj, ktorého predmetom sú pozemné stavb)i na't2zemí dotknutej mestskej časti, je prpmom
rozpočtu Bratislavy. Peniaze, ktoré bu«h2 iiybraté ako poplatolc za rozvoj, buá:t na
samostatnom účte a bude sa k rúm vžesť samostatná aríalytžka, podra ktorej bude možné
identdžkovať z akej stavby pržšlo kolko penaz/ v rámcj tohto poplatku."

Ide oleBislatívno-technickú úpra'vu, čl. 91 ods. 1 upravuje del'bu rozpočtových
promov lilavného rnesta, nalcol'ko výnos z miestneho poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu
mestskej časti upravujú sa ustanovenia týkajúce sa derby prfjmu ztohto výíiosu
v samostatnom odseku.

?

V zmysle zákonného splnomocnenia (§ 11 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. 'v znení
zákona č. 376/2016 Z. z.) sa urcu3e prerozdelenie príjmu mcstskej časti z výnosu miestncho
poplatku za rozvoj mcďzi rozpocet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti.

Percentuálny podiel Bratislavy amestských «:astí sa oproti platnej úpríve nemcnf.
Vypúšt'ajú sa ustanovenia týkajůce sa nútenej správy a!ír,o aj ustanovenia t'ýkajúce sa spósobu
vedenia peňazí iia účte (,, .. . ak je mestslcá čast' v n'i'ttenej sprt'tve podra osobiWho predpžsu, j49)
výnos z miestneho poplatku za rozvoj, ktorého pred'tnetom sů pozemné stavby'iía z'tzemf
dotknutej mestskej časti, je príjmom rozpočtu Bratislavy. Penžaze, ktoré budú vybraté ako
poplatok za rozvoj, budz2 na samostatnom účíe a bude sa k nim viest' samostatyzá aiqalytika,
podra ktorej bude možné ideriafžkovat' z akej stavby prišlo korko pertazí v rámcj tohto
poplatku ")
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Zároveň sa dopÍňa termfn poukázania platieb od mestskýcli častí na účet hlavného
mesta ů<o aj povinnost' mestských častí poskytnút' hlavnému mestu rozpis uhradených platieb
miestnelio poplatku za rozvoj a identifi.káciu prfslušných rozhoďnutí, ktoré zakladajú vznikpoplatkovej p'ovinncisti. Zároven sa dopÍňa leh'ota a sp-ósob vrátenia príslušnej časti prijatého
miestneho poplatku za rozvqj, vprfpade, že mcstská čast' vráti prijatý popl;atok spát'
poplatnfkovi.

Prcrozdeleiiie výnosti z miestneho poplatku za rozvoj mcdzi mestské časti a hlavné
mesto je nevyhnutné v štatúte upravit', nakol'ko zákon takúto úpravu predpokladá. Na základe
platného štatútu prislúcha hlavnému mestu podiel 32% a mcstskej časti podicl 68% z poplatku
za rozvo'3. Podiel 32Ó/o je výhradne urcený pre hlavné mesto a je v priamej zodpovednosti
hlavného mesta. Návrh zmcny štatútu potvrdzuje pomer ďelenia finmicff z poplatku za rozvo,j
a v tejto súvislosti len upresňuje povinnosti meslských častí a hlayného mesta, tak aby boli
jednozuačne zadcfinované a nárolcovatel'né.

Identiíikácia príslusných rozliodnutí je požadovaná vzmysle jediioduchých
základných údajov, ako je rozhodnutie, č'íslo povolenia, výrnera stavby, druh stavby, uhradená
suma, meno stavebnfka, tak aby bolo možné mat' základný prehl'ad nie len o celkovej
poskytnutej sume za všetky priiató poplatky za rozvoj za kvartál, ale aj o korikrétnych
poplatníkoch vprípade, že do budúcna bude požadovat' mestská časť vrátit' poplatok za
rozvo5 aztoho d6vo«lu, aby bolo možné interne naviazat' príjrny avýdavky arealizovat'
prevod.

%( čl. II - Účinnost'

Účinnost' dodatku štatútu sa navrhuje driom schválenia mcstským zastupitel'st-vom.
Konkrétny dátum nemožno vzhl"adom iia dlhšf legislatívny proces v tomto štádiu prípravy
návr?m dodatku štatútu ?irčit'.

5



.lUDr. }vo Nesrovnal
priinátor

HLA.VNÉ MESTO -SLOVENSKEJ REPUBLJKY
BRATISLAVA

Ť'x íe s 't n7y«7rad?M e st?skeTca s t i
Bratislava - Kaíiova Ves

Bratislava 28. marca 2018
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Vážená pani starostka,

na základe m8jho návrhu mestské zastupitel'stvo Hlavného mesta Slovenskej
rcpubliky Bratislavy príjalo uznesenie č. 953/2017, ktorým ina požiadalo, aby SO?TI
inicioval štaiidardiiý proccs predložeiiia a schválenia dodatku Štatútu hlavného incsta
Slovenskei republiky Bratislavy o rozpočto'vom určení príjmov hlavného mesta
a mestských castí.

V nadvčnosti na uvedené bol dňa 2. 1l . 2017 zahájený proces prípravy návrhu
dodatku Štatútu Illavného mesta Slovcnskej republiky Bratislavy. Návrh dodatku
up'ravuje pravidlá rozpočtového rirčenia príjmov hlavného mesta medzi rozpocet
blavného mcsta a rozpočty mestských častí tzv. solidmitu a zároveň reag'u3e na zmeim
právi'iych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj.

Predmetný návrh pripravili odborné útvary magistrátu. Návrh bol v súlade
sčl. 103 ods. 1 štatútu prerokomný s mestskými čast'anii hlavného mesta. Dňa
07. 03. 2018 bol návrh dodatku predložený členom komisic finančncj stratégie a pre
správu a podnikauiie s majetkom mesta, ktorá ho prerokovala dňa 19. 03. 2018. Komisia
mestskému zastupiterstvu odporúča schválit' návrh dodatku štatútu. Zárovcň vzniesla
pripomienku v súvislosti s vyplatením so}idarity ku dňu úč:innosti tohto návrhu dodatku
štatútu. Táto pripomicnka komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanic
s majctkom mesta bude zapracovaííá do návrhu tíznesenia, ktoré bude predložené na
schválenie mestskému zastupitel'stvu spolu s návrhom dodatku štatútu.



Týmto si Vás podl'a čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej repribliky
Bratislavy dovorujern požiadat' o písomné stanovisko miestncho zastupitcl'stva
k predloženému návrhu dodatku. V zmysle čl. 103 ods. 2 štatútu písoinné slanovisko
miestneho zastupitel'stva musí obsahovat' súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné
vyjadrenie sa neprihliada.

V zmysle č?. 103 ods. 2 štatútu je stanovená lehota na doručenie stanoviska
miestneho zastupitcl'stva do dvoch mesiacov od požiadania. Za ťičelom zefektívnenia
procesu prípravy dodatku štatútu, ktorý má priamy dopad na financie l'ilavného mesta
a mcstských častíí a jeho skorého predloženia na schválenic mestskénm zastupitel'stvu si
Vás týmto dovol'ujem požiadat' o doručeiiie staiioviska miestneho zastupitel'stva v co
najkratšom čase.

S pozdravom

Vážená paiii
MUDr. Dana Čahojová
Miestny ťirad Bratislava-Km4ova Ves
Nárn sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4


