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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

 
 

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

 
1.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Čerpanie rozpočtu mestskej časti na materské školy 
Vybavenie interpelácie: 
1. Dovolil by som si Vás požiadať o čo možno najskoršie možné sprístupnenie informácie 
k čerpaniu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2020 v časti A. PROGRAM 
7 - Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ, špecificky v podprograme 7.1. v oblasti 
pre jednotlivé MŠ a ŠJ pri MŠ. 
 
Legislatívny termín na ukončenie účtovnej závierky za rok 2020 je stanovený na 5. februára 
2021, no vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je vylúčené, že termín bude 
predĺžený. 
 
V zmysle vyššie uvedeného Vám budeme môcť zaslať požadované informácie až po ukončení 
účtovnej závierky za rok 2020. 
 

2.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Rozpis projektov 
Vybavenie interpelácie: 

1. Dovoľujem si Vás požiadať o presný rozpis, čo konkrétne sa bude v roku 2021 rekonštruovať 

z projektu Perfect, Deliver, Deliver_SK_Klima, OP_KŽP, Envirofond a z ostatných projektov 

a zároveň kedy je plánovaná realizácia týchto investícií. 

 

1) Projekt PERFECT (zdroj: InterregEurope) 
- Popis investície: Pilotný projekt vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve 

Kaskády. Náklady na projektovú dokumentáciu  a samotnú realizáciu 
vodozádržných opatrení - terénne úpravy, jazierko, retenčná nádrž, sadové úpravy. 

- Plán realizácie: február – hotová 1.časť PD, apríl 2021 – hotová komplet PD, 
realizácia – do konca júna 2021 

 
2) Projekt DELIVER (zdroj: program LIFE) 

- Popis investície:Hĺbková obnova MŠ Kolískova (presný rozpis nákladov je v PD: 
vzduchotechnika, sadovnícke úpravy – revitalizácia átrií) 

- Plán realizácie: júl 2021 – december 2021  
- Popis investície: Hĺbková obnova ZŠ A.Dubčeka (presný rozpis nákladov je v PD: 

horizontálny slnolam s pevnými lamelami, vonkajšie tienenie, vegetačná strecha 
nad vchodom, vzduchotechnika, zdravotechnika, využitie zrážkových vôd, 
sadovnícke úpravy a záhradná architektúra – revitalizácia átrií) 

- Plán realizácie: júl 2021 – december 2022 
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3) Projekt OP KŽP (zdroj: EÚ EŠIF, OP KŽP) 

- Popis investície: Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe MiÚ MČ 
BA-KV 

- Plán realizácie: február – apríl 2021 
 

4) Projekt MITADAPT (program SK-Klima, zdroj: Nórske fondy) 
- Popis investície: Hĺbková obnova MŠ Kolískova (presný rozpis nákladov je v PD: 

vnútorné silnoprúd. rozvody + umelé osvetlenie, rekonštrukcia strechy, zateplenie 
obvodového plášťa, výmena okien,dverí a vstupných a zasklených stien, využitie 
zrážkových vôd, zdravotechnika,  

- Plán realizácie: február 2021 – december 2021 
- Popis investície: Hĺbková obnova ZŠ A. Dubčeka (presný rozpis nákladov je 

v PD: zateplenie obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie 
strešného plášťa s novou strešnou krytinou, vybudovanie novoprojektovanej 
miestnosti na Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu – z časti kotolne) 

- Plán realizácie: marec 2021 – december 2021 
 

5) Žiadosť podaná na Envirofond, oblasť podpory činnosť A2: Podpora výroby 
tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania 
obnoviteľných zdrojov. Podaný projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 
Kolískova a ZŠ A. Dubčeka zavedením OZE (zdroj: Envirofond, MŽP SR)– na 
spolufinancovanie projektu MITADAPT a DELIVER: 
- Popis investície: Solárne panely pre MŠ Kolískova 
- Plán realizácie: jún 2021 – september 2021 
- Popis investície: Solárne panely a fotovoltické zariadenie pre ZŠ A. Dubčeka 
- Plán realizácie: september 2021 – december 2022 

 
6) Žiadosť v príprave na podanie na Envirofond, oblasť podpory : znižovanie 

energetickej náročnosti zateplením budovy, (zdroj: Envirofond, MŽP SR)– na 
spolufinancovanie projektu MITADAPT a DELIVER: 
- Popis investície: Zateplenie strechy a obvodového plášťa - MŠ Kolískova 
- Plán realizácie: december 2020 –  jún 2021 
- Popis investície: Zateplenie strechy a obvodového plášťa - ZŠ A.Dubčeka 
- Plán realizácie: september 2021 – december 2022 
 

7) Ostatné projekty: 
- Životné prostredie: 
- Popis investície: náklady na spolufinancovanie plánovaných projektov ako napr. 

komunitné záhrady Janotova, Karloveská 6, Majerníkova, dobudovanie zatienenia 
pieskovísk v MŠ, pitných fontán na peších zónach a ihriskách, revitalizácia parku 
na Púpavovej. Spolufinancovanie projektu SŠ Tilgnerova podporeného z 
Nórskych fondov. 

- Plán realizácie: máj 2021 – november 2021 
 

- Šport a rekreácia:  
- Popis investície: náklady na spolufinancovanie plánovaných projektov ako napr. 

PD pre revitalizáciu športového areálu Majerníkova- bežecká dráha, volejbalové 
ihriská. Výmena povrchu multifunkčného ihriska na Majerníkovej. 

- Plán realizácie: máj 2021 – december 2021 
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- Školy :  
- Popis investície: náklady na spolufinancovanie plánovaných projektov ako napr. 

rekonštrukcia telocvične na ZŠ Karloveskej 61. 
- Plán realizácie: máj 2021 – december 2021 

 
3.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Porovnanie personálneho obsadenia miestneho úradu  
Vybavenie interpelácie: 
1. Dovolil by som si Vás požiadať o porovnanie nasledujúcich ukazovateľov personálneho 
nastavenia miestneho úradu v Karlovej Vsi s nižšie uvedenými mestskými časťami 
v Bratislave. 
 

1. Počet obyvateľov mestskej časti, 
2. Celkový počet zamestnancov, 
3. Celkové náklady na mzdy a odvody zamestnancov úradu (v rozpočtovej kategórii 

Správy obce a Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu, t.j. bez VPS, ŠJ, MŠ 
a ŠKD), 

4. Počet zamestnancov úradu, ktorí sú opatrovateľmi, resp. sú zamestnancami 
poskytujúcimi sociálnu starostlivosť, 

5. Náklady na zamestnancov úradu, ktorý sú opatrovateľmi, resp. sú zamestnancami 
poskytujúcimi sociálnu starostlivosť. 

 
Prosím o porovnanie s týmito MČ: Staré mesto, Dúbravka, Rača, Ružinov, Petržalka, Nové 
mesto. V prípade, ak niektoré MČ neposkytnú informáciu v bode 4 a 5, prosím o sprístupnenie 
aspoň tých informácií, ktoré poskytnúť vedia. 
 
Vzhľadom na to, že v interpelácii nebol uvedený dátum, ku ktorému sa majú sledovať údaje, 

všetky údaje sú uvedené k 30.11.2020. K tomuto dátumu máme k dispozícii relevantné údaje 

z účtovníctva. 

 

Na uvedenú interpeláciu odpovedáme nasledovne: 

 

K bodu č.1: 

Počet obyvateľov MČ – 36 975. 

 

K bodu č.2: 

Celkový počet zamestnancov – 145 

 

K bodu č.3: 

Celkové náklady na mzdy a odvody zamestnancov úradu (v rozpočtovej kategórii Správa 

obce a Služby občanom dotované zo ŠR, t.j. bez VPS, ŠJ, MŠ, ŠKD) 

 

Celkové náklady na mzdy a odvody zamestnancov úradu v roku 2020, t.z. vyplatené mzdy za 
obdobie 12/2019 – 11/2020 

 
Kapitola 2.1  

Správa obce 
3.1 

Matrika 
3.2 

Ohlasovňa 
3.5 

Stavebný 
úrad 

3.6 
Školský 

úrad 

3.8 
ŠS na 
úseku 

bývania 
Mzdy  2 011 778,95 39 346,44 41 065,85 158 931,22 20 864,24 18 606,99 
Odvody 712 080,15 14 921,30 15 194,04 55 562,01 6 825,96 6 764,62 
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K bodu č.4: 

Počet zamestnancov úradu, ktorí sú opatrovateľmi, resp. sú zamestnancami poskytujúcimi 

sociálnu starostlivosť: 

-opatrovateľky – 37 

-zamestnanci poskytujúci sociálnu starostlivosť – 11 

 

K bodu č.5: 

Náklady na zamestnancov úradu, ktorí sú opatrovateľmi, resp. sú zamestnancami 

poskytujúcimi sociálnu starostlivosť 

 

Celkové náklady na mzdy a odvody zamestnancov poskytujúcich sociálnu starostlivosť v roku 
2020, t.z. vyplatené mzdy za obdobie 12/2019 – 11/2020 

 
Kapitola 2.1 
Mzdy  415 050,77 
Odvody 138 156,45 

 

 

Informáciami mestských častí Staré Mesto, Dúbravka, Rača, Ružinov, Petržalka, Nové Mesto 
nedisponujeme, z toho dôvodu Vám tieto údaje nevieme poskytnúť. 
 
4.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Prenájom nájomných bytov mestskej časti 
Vybavenie interpelácie: 
1. Dovolil by som Vás požiadať o informáciu o prenájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve 
mestskej časti Karlova Ves s informáciou komu sú prenajímané, za akých finančných 
podmienok a z akého titulu – zamestnanec MŠ, ZŠ, sociálny prípad, komerčne, atď. 
 
Zoznam služobných bytov v MŠ a ZŠ (vlastník MČ KV) 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má vo vlastníctve byty v budovách škôl a materských 
škôl ako je uvedené v tabuľke: 
 

PČ
. 

Adresa MŠ 

Po
čet 
izi
eb 

Plocha 
bytu 
celkom  
(m2) 

Nájomná 
zmluva  

Nájomca Pozn.  

1 Ľ.Fullu 12 3 64,85 
Od 
2.12.2002/s
lužobný byt 

školníčka 
Ukončený 
pracovný pomer, 
v riešení 

2 L.Sáru 3 2 50,23 Od 1976 voľný k 1.1.2021 
Nájomníčka 
odovzdáva byt 
k 31.12.2020 

3 Adámiho 11 2 54,83 

Od 
1.10.2020 
do 
31.03.2021 

kuchárka 
Počas trvania 
pracovného 
pomeru  

4 Suchohradská 3 2 52,80 
Od 
2.5.1988, 

školníčka 
Ukončený 
pracovný pomer, 
rieši sa 
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doba 
neurčitá 

5 Kolísková 14 3 69,14 

Od 
21.6.2006, 
doba určitá 
počas 
trvania PP 

školník MŠ 
Kolísková 

Počas trvania 
pracovného 
pomeru 

6 Borská 4 3 67,37 

Od 
1.12.2014,d
oba 
neurčitá 

pracovník VPS  

7 
Pod Rovnicami 
1 

2 48,56  
neobsadený/prebi
eha rekonštrukcia 

 

 Adresa ZŠ       

1 Majerníkova 60 3 80,70 

Od 
1.1.2010,do
ba určitá 
počas 
trvania PP 

 
učiteľka 

Počas trvania 
pracovného 
pomeru 

2 Majerníkova 62 3 67,28 

Od 
1.1.2020 na 
1 školský 
rok 

 
učitelia 

3 učitelia ZŠ A. 
Dubčeka v 3 
izbovom byte, 
každý má 1 izbu, 
počas trvania PP 

3 Karloveská 61 2 75,50 

Od 
3.6.1997, 
doba určitá 
počas 
trvania PP 

školník 
Počas trvania 
pracovného 
pomeru 

4 Tilgnerova 14 2 64,80 
Od 
15.11.1970 

Bývalý školník 

Pracovný pomer 
skončil, MČ 
nemá náhradný 
byt, nájom 
zachovaný na 
dožitie 

5 Tilgnerova 14 2 75,02 

Od 
20.3.2018, 
doba určitá 
počas 
trvania PP 

učiteľka 
Počas trvania 
pracovného 
pomeru 

6 Farduszova 10 2  

Od 
1.9.2020, 
doba určitá 
počas 
trvania PP 

učiteľky SŠ 
Tilgnerova 14 

2 učiteľky SŠ 
Tilgnerova v 2 
izbovom byte, 
každá má 1 izbu, 
počas trvania PP 

 
Nájomné je stanovené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 zo dňa 

23.4.2008 v zmysle neskorších úprav „O regulácii cien nájmov bytov“. Pravidelne v mesačných 

zálohových platbách je hradené nájomné spolu so službami. Každoročne je robené riadne 

vyúčtovanie nákladov daným nájomcov jednotlivých bytov na základe skutočných spotrieb 

energií. V ubytovacích priestoroch ZŠ Majerníková 62 a Fadruszova 10 má každý nájomca 

prenajatú jednu izbu.  
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Okrem bytov vo vlastníctve MČ Karlova Ves, má mestská časť KV v správe 20 obecných bytov 

vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava. Vo všetkých je doba nájmu na dobu neurčitú v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 

z 30. marca 2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé 

bývanie 

 
PČ. Adresa Po

čet 
izi
eb 

Plocha 
bytu 
celkom 
(m2) 

Nájomná zmluva Pozn. 

1 Ľ.Fullu 3 1 33,17 Od 4.8.2006, doba 
neurčitá 

 

2 Kempelenova 17 2 56,71 Od 21.3.1973  

3 Hodálova 3 1 37,67 Od 23.2.1972  

4 Tilgnerova 15 1 30,53 Od 1990  

5 H.Meličkovej 15 3 63,02 Od 2015, doba neurčitá  

6 Majerníkova 58 3 72,05 Od 28.9.1992, doba 
neurčitá 

 

7 Levárska 11 3 66,36 Od 1987  

8 Tilgnerova 11 1 29,31 Od 29.11.1989  

9 Ľ.Fullu 3 3 71,89 Od 1.7.1993, doba 
neurčitá 

 

10 Ľ.Fullu 3 3 71,89 voľný  

11 Tilgnerova 9 3 66,28 Od 18.3.1970  

12 Karloveská 49 3 62,81 Od 1.10.2003, doba 
neurčitá 

 

13 Fadruzsova 2 4 76,41 Od 1.9.1978  

14 Ľ.Fullu 3 1 34,27 Od 1.7.1993, doba 
neurčitá 

 

15 Matejkova 14 3 62,96 Od 30.7.1991  

16 Matejkova 8 3 79,04 Od 30.12.1991  

17 Majerníkova 7 3 62,86 Od 4.1.1991  

18 Ľ.Fullu 3 4 85,40 Od 26.2.2015 doba 
neurčitá 

 

19 Pribišova 25 3 70,63 Od 6.1.1993, doba 
neurčitá 

 

20 Staré Grunty 8 2 57,75/ LV 
27 

Od 2000 Byt v rodinnom dome 

 
Nájomné je stanovené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 zo dňa 

23.4.2008 v zmysle neskorších úprav „O regulácii cien nájmov bytov“. Pravidelne v mesačných 

zálohových platbách je hradené nájomné spolu so službami. Každoročne je robené riadne 

vyúčtovanie nákladov daným nájomcov jednotlivých bytov na základe skutočných spotrieb 

energií. 
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5.  Interpelácia poslanca:  Ing. Michal Kovács, PhD. 
Predmet interpelácie: Poplatok za rozvoj v Karlovej Vsi 

Vybavenie interpelácie: 
1. Na základe čoho bol odhadnutý príjem rozpočtu MČ z poplatku za rozvoj vo výške 180000 
Eur na rok 2020 pri tvorbe rozpočtu v roku 2019?  
2. Zoznam projektov, v ktorých bol poplatok v roku 2020 vyrubený, kedy bol vyrubený a v akej 
výške. K akému zdržaniu vo vyrubovaní poplatku za rozvoj došlo v jednotlivých prípadoch a 
prečo? 
3. Stav čerpania (naplnenia) rozpočtu v príjmovej kategórii poplatok za rozvoj k 31.12.2020. 
4. Informácia o využití zdrojov z poplatku za rozvoj za rok 2020. 
5. Na základe čoho bol odhadnutý príjem rozpočtu MČ z poplatku za rozvoj vo výške 180 000 
Eur na rok 2021, 2022 a 2023 pri tvorbe rozpočtu v roku 2020? 
 
K bodu č. 1 a 5:  

Predpokladaná výška výberu poplatku za rozvoj pre roky 2020 a 2021 až 2023 bola stanovená 
odhadom, nakoľko zákon umožňuje poplatníkom jednak možnosť podať odvolanie ako 
i  možnosť požiadať o splátkový kalendár. Niektoré už vydané rozhodnutia o vyrubení 
poplatku za rozvoj sú v odvolacom konaní, v niektorých prípadoch požiadali poplatníci o 
splátkový kalendár. Predpokladáme výber poplatku za rozvoj okolo sumy 180 000 Eur, ktorý 
zodpovedá predbežnému odhadu celkovej výšky vyrubeného poplatku na základe nových 
rozhodnutí a zároveň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí v odvolacom konaní. Uvedené 
neviem stanoviť presne, nakoľko mestská časť nie je orgánom, ktorý vydáva konečné 
rozhodnutie v poplatkovom konaní. 
 
K bodu č. 2: 

Zoznam projektov, v ktorých bol miestny poplatok za rozvoj v roku 2020 vyrubený, tvorí 

prílohu vyjadrenia k interpelácii, celkom bol poplatok za rozvoj vyrubený v 30 projektoch, 

pričom v priloženom zozname je uvedený aj dátum vyrubenia a suma poplatku za rozvoj 

v jednotlivých prípadoch ako aj celková suma, ktorá predstavuje 373 624,30 Eur.       

Ako vyplýva zo Správy o následnej kontrole zo dňa 30.11.2020 k výberu poplatku za rozvoj 

podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“)v podmienkach 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava ďalej len 

(„mestská časť“), predloženej na 12. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 

15.12.2020 (ďalej len „správa z kontroly II.“), táto hodnotí vyrubovanie poplatku za mestskej 

časti za obdobie október 2019 až november 2020 v nadväznosti na závery a odporúčania Správy 

o kontrole k výberu poplatku za rozvoj predloženej na 10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

dňa 11.02.2020 („správa z kontroly II.“). 

K určitému zdržaniu pri vyrubovaní poplatku došlo najmä v dôsledku oneskoreného postúpenia 

právoplatných rozhodnutí stavebným úradom na referát miestnych daní, v dôsledku absencie 

podkladov predkladaných stavebníkom (údaje o stave od stavebníka) a kontrolného 

mechanizmu verifikácie správnosti údajov predložených stavebníkom.  

Na základe záverov a odporúčaní vyplývajúcich zo správy z kontroly I. boli v roku 2020 

postupne prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V roku 2020 bolo zo 

stavebného úradu postúpených na referát miestnych daní celkom 28 právoplatných rozhodnutí 
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vydaných v stavebnom konaní (jedná sa o všetky právoplatné rozhodnutia vydané stavebným 

úradom, teda aj tie, v prípade ktorých sa poplatok za rozvoj nevyrubuje) , z toho 27 

právoplatných rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2020. Z uvedeného počtu 

všetkých právoplatných rozhodnutí vydaných stavebným úradom a postúpených v roku 2020 

je 12 právoplatných stavebných povolení, ktoré podliehajú vyrubeniu poplatku za rozvoj. 

Konkrétne bolo dňa 22.04.2020 postúpených na referát miestnych daní 5 právoplatných 

rozhodnutí(z toho 1 nadobudlo právoplatnosť v roku 2019) a dňa27.11.2020 bolo postúpených 

23 právoplatných rozhodnutí. Z uvedeného počtu postúpených právoplatných stavebných 

povolení (12) bol k dnešnému dňu vyrubený poplatok v 5 prípadoch, v ďalších dvoch prípadoch 

bol stavebník vyzvaný na doplnenie/opravu údajov o stavbe potrebných pre vyrubenie poplatku 

a v ostatných piatich sú aktuálne referátom územného rozvoja pripravené podklady pre výpočet 

a vyrubenie poplatku za rozvoj. K dnešnému dňu je teda potrebné skonštatovať, že zo 

stavebného úradu boli postúpené všetky právoplatné rozhodnutia vydané stavebným úradom 

v roku 2020.  

Koncom roka 2020 sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí k ďalšiemu postupu pri 

vyrubovaní poplatku za rozvoj v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi zo správy z kontroly 

I.. Prvé stretnutie sa konalo dňa 27.11.2020 za účasti vedenia mestskej časti, p. kontrolóra 

a zamestnancov odborných organizačných útvarov, v súlade s odporúčaním p. kontrolóra bola 

zriadená pracovná skupina a následne spracovaná (aktuálne pripomienkovaná v pracovnej 

skupine) interná smernica, ktorá podrobne upravuje postup poverených zamestnancov 

odborných organizačných útvarov mestskej časti pri vyrubení poplatku za rozvoj. Za účelom 

vyrubenia poplatku za rozvoj bez zbytočných prieťahov po nadobudnutí, resp. vyznačení 

právoplatnosti rozhodnutia v stavebnom konaní sú v internej smernici stanovené jednak 

konkrétne lehoty ako aj kompetencie jednotlivých odborných organizačných útvarov 

a poverených zamestnancov týchto útvarov, predovšetkým zo stavebného úradu nebudú 

postupované pravidelne v určitej periodicite, ale jednotlivo po vyznačení právoplatnosti 

rozhodnutia stavebným úradom, v procese vyrubenia poplatku za rozvoj vykonáva posúdenie 

správnosti základu poplatku za rozvoj referát územného rozvoja, ktorý verifikuje podklady pre 

výpočet poplatku za rozvoj od poplatníka a tieto predkladá následne referátu miestnych daní, 

ktorý realizuje samotný výpočet a vyrubuje poplatok. Pracovná skupina v súlade s požiadavkou 

p. kontrolóra má v zastúpení okrem poverených zamestnancov stavebného úradu aj poverených 

zamestnancov referátu územného rozvoja a referátu právneho, ktorí navzájom koordinujú svoje 

úlohy pri vyrubení poplatku za rozvoj. Uvedený postup útvarov je realizovaný od 12/2020, teda 

už aj pred vydaním internej smernice.   

K postúpeniu právoplatných rozhodnutí stavebným úradom v roku 2020 s určitým časovým 

odstupom poukazujeme aj na skutočnosť, že vyznačenie právoplatnosti na vydanom stavebnom 

povolení je úkon, ktorý nie je možné časovo presne odhadnúť. Každý z referentov stavebného 

úradu vo svojej agende vybavuje cca 80 pridelených spisov súčasne, v ktorých v rámci 

procesných úkonov eviduje a uchováva doklady o doručení listín a rozhodnutí (doručenky). 

Vrátenie doručenky poštou po prevzatí písomnosti účastníkom konania môže mať časový sklz 

spôsobený procesnými úkonmi na pošte, a súčasne aj prevzatie doručeniek konkrétnym 

referentom stavebného úradu z podateľne je ovplyvňované rôznymi faktormi, od vyťaženosti 

referentov, až po práceneschopnosť, resp. dovolenku. Preto je možné, že sa doručenky podarí 

skompletizovať až s určitým časovým odstupom od dátumu právoplatnosti 

rozhodnutia. Súčasne pri potvrdení právoplatnosti, ak sú doručenky skompletizované, stavebný 

úrad odovzdáva stavebníkovi aj overenú projektovú dokumentáciu, čo je často vzhľadom na 

rozsah projektovej dokumentácie časovo náročné. A v neposlednom rade, pečiatka 
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právoplatnosti je na rozhodnutie vyznačovaná vždy cca s týždňovým posunom, pretože lehoty 

na podanie odvolania počítajú aj s podaním odvolania  na pošte, čo môže spôsobiť, že do 

podateľne miestneho úradu je odvolanie doručené až s časovým odstupom, a vtedy by 

rozhodnutie bolo označené pečiatkou právoplatnosti v rozpore so zákonom. Vzhľadom na 

uvedené skutočnosti, a vzhľadom na prísne zabezpečenie prehľadnosti procesov v konaniach 

pri nemalom množstve agendy jednotlivých referentov, sa na základe uvedeného môže stať, že 

právoplatnosť je vyznačovaná neskôr, ako v deň následný po dni jej nadobudnutia.  

 

Právoplatné rozhodnutia jednotlivých referentov stavebného úradu sú bez zbytočného odkladu 

odovzdané vedúcemu zamestnancovi, ktorý ich spolu podkladmi od stavebníka o 

výmere nadzemnej podlahovej plochy, ktorá je základom pre výpočet poplatku za rozvoj spolu 

s interným listom postúpi na referát miestnych daní.  

 

Časový sklz medzi mesiacom apríl a november, kedy neboli rozhodnutia 6 

mesiacov odovzdané, bol spôsobený na jednej strane úpravou spôsobu práce v prvej vlne 

pandémie na jar roku 2020, kedy zamestnanci vo veľkom rozsahu pracovali z domu na home 

office, a súčasne zmenami v personálnom obsadení po odchode aktívneho a skúseného referenta 

stavebného úradu na materskú dovolenku, pričom jeho agenda bola medzi ostatných referentov 

prerozdelená, a následné letné dovolenkové obdobie. Preto bolo odovzdanie ďalších rozhodnutí 

zo strany stavebného úradu opomenuté,na základe čoho boli vedúcou stavebného úradu prijaté 

opatrenia, aby sa v budúcnosti obdobná situácia neopakovala.  

 

K bodu č.3: 

Stav čerpania poplatku za rozvoj k 31.12.2020 je 74 151,02 €. 

 

K bodu č.4: 

Poplatok za rozvoj v roku 2020 nebol využitý a bude v plnej výške presunutý dorezervného 
fondu. 
 


