
K bodu 3 /  Návrhu dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89   
- žiadosť o zaujatie stanoviska 

 

 

Uznesenie č. 90/2016 
zo dňa 24.10.2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

nesúhlasí s návrhom dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b)  
 
a  
 
súhlasí s návrhom dodatku Štatútu -  doplnením  článkov 87 a 89   
 

 

Prítomní:  Distler, Kilársky ,  Prieložný, Šulovská 
 

Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky ,  Prieložný, Šulovská 
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

 

 

 

       Ing. Ľubica Kolková, v. r. 
starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 /  Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj 



Uznesenie č. 91/2016 
zo dňa 24.10.2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

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), ak tento štatút neustanovuje inak“ 

  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. Ak je mestská časť v nútenej správe podľa osobitného 
predpisu 149), vykonáva správu a rozhoduje o veciach miestneho poplatku za rozvoj, ktorého 
predmetom sú pozemné stavby na území dotknutej mestskej časti, Bratislava. O použití výnosu 
z poplatku za rozvoj podľa predchádzajúcej vety je povinná rozhodnúť Bratislava na základe návrhu 
a so súhlasom dotknutej mestskej časti, pričom za tým účelom bude medzi Bratislavou a dotknutou 
mestskou časťou uzavretá osobitná zmluva.“ 

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

  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 rozpočty 
mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí; ak je 
mestská časť v nútenej správe podľa osobitného predpisu 149), výnos z miestneho poplatku za rozvoj, 
ktorého predmetom sú pozemné stavby na území dotknutej mestskej časti, je príjmom rozpočtu 
Bratislavy,“ 

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.“ 

 

 

Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
 

Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Šulovská 
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

 

 

 

-------------------------------------- 

       Ing. Ľubica Kolková 
starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11 /  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového 
hospodárstva -  žiadosť o zaujatie stanoviska 
 



Uznesenie č. 94/2016 
zo dňa 24.10.2016 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu 

súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

 

Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
 

Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

 

 

 

-------------------------------------- 

       Ing. Ľubica Kolková 
starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 12 /  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky o miestnom poplatku za rozvoj – žiadosť o zaujatie stanoviska 
 
 

Uznesenie č. 95/2016 
zo dňa 24.10.2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 

 
nesúhlasí 

 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
 
 
 
 
Prítomní:  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
 

Menovité hlasovanie:  
Za: 4  Distler, Kilársky, Prieložný, Kunst 
Proti: 0 
Zdržal sa:0      

 

 

 

-------------------------------------- 

       Ing. Ľubica Kolková 
starostka 

 

 


