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kód. uzn. 1.1 

13.2 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

 

o d p o r ú č a   

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

schváliť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny 

poplatok za rozvoj a zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) 
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Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Dňa 7. decembra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon 

č. 375/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 

rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedená novela zákona č. 447/2015 Z. z. 

s účinnosťou od 31. decembra 2016 zverila pôsobnosť v oblasti rozhodovania a správy 

miestneho poplatku za rozvoj priamo mestským častiam (Správu poplatku za rozvoj vykonáva 

obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto 

zákona má mestská časť postavenie obce.). 

Z uvedeného vyplýva, že pôsobnosti v oblasti správy miestneho poplatku za rozvoj 

vyplývajú mestským častiam priamo zo zákona, preto nie je potrebná deľba tejto pôsobnosti 

v štatúte. Nakoľko však štatút už takúto deľbu obsahuje (bola vykonaná dodatkom štatútu 

č. 12) je potrebné jednotlivé ustanovenia štatútu upraviť, tak aby boli v súlade so zákonnou 

úpravou.  

Zároveň sa navrhuje upraviť čl. 91 ods. 1 písm. b) štatútu – solidarita. 

Osobitná časť 

K bodu 1 

V čl. 57 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú nasledovné ustanovenia: „Ak je mestská časť v 

nútenej správe podľa osobitného predpisu, 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.“ 

Nakoľko mestská časť je oprávnená ukladať miestny poplatok za rozvoj priamo zo 

zákona nie je možné pôsobnosť mestskej časti vykonávať správu a rozhodovať o veciach 

miestneho poplatku za rozvoj preniesť štatútom na hlavné mesto a to ani v prípade nútenej 

správy. Nakladanie s príjmami obce/mestskej časti počas nútenej správy upravuje zákon 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V čl. 57 ods. 1 písm. b) sa ponecháva ustanovenie o tom, že mestská časť vykonáva 

správu a rozhoduje vo veciach miestneho poplatku za rozvoj. Uvedené sa navrhuje ponechať 

v štatúte z dôvodu jednoznačnosti a prehľadnosti deľby pôsobností vo veci miestnych daní 

a miestnych poplatkov medzi hlavné mesto a mestské časti. 

 

K bodu 2  

Legislatívno-technická úprava citácií zákonov v poznámke pod čiarou. 

 

K bodu 3 

Podľa súčasne platného znenia čl. 91 ods. 1 písm. b) štatútu sa mestským častiam 

Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom 

mesiaci štvrťroka navyše rovnaká suma z celkovej sumy 1.950 000 eur na kalendárny rok, 

pričom o túto sumu sa znižuje prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka 

a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov. Navrhuje sa toto ustanovenie zmeniť 
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tak, že uvedená suma sa mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, 

Vajnory a Záhorská Bystrica nebude vyplácať na úkor mestských častí Staré Mesto, Nové 

Mesto, Petržalka a Ružinov, ale uhradí ju hlavné mesto zo svojich príjmov. 

Uvedená zmena sa predkladá na základe podnetu a požiadavky Regionálneho 

združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

K bodu 4  

Z čl. 91 ods. 1 sa vypúšťajú nasledovné ustanovenia: „Rozpočtové príjmy Bratislavy 

medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdelia tak, že príjmy 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. Peniaze, ktoré budú vybraté ako poplatok za rozvoj, budú na 

samostatnom účte a bude sa k nim viesť samostatná analytika, podľa ktorej bude možné 

identifikovať z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci tohto poplatku.“ 

Ide o legislatívno-technickú úpravu, čl. 91 ods. 1 upravuje deľbu rozpočtových 

príjmov hlavného mesta, nakoľko výnos z miestneho poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu 

mestskej časti upravujú sa ustanovenia týkajúce sa deľby príjmu z tohto výnosu 

v samostatnom odseku. 

K bodu 5 

V zmysle zákonného splnomocnenia (§ 11 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení 

zákona č. 376/2016 Z. z.) sa určuje prerozdelenie príjmu mestskej časti z výnosu miestneho 

poplatku za rozvoj medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti. 

Percentuálny podiel Bratislavy a mestských častí sa oproti platnej úprave nemení. 

Vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa nútenej správy ako aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu 

vedenia peňazí na účte („...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. Peniaze, ktoré budú vybraté ako 

poplatok za rozvoj, budú na samostatnom účte a bude sa k nim viesť samostatná analytika, 

podľa ktorej bude možné identifikovať z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci tohto 

poplatku“) 

Zároveň sa dopĺňa termín poukázania platieb od mestských častí na účet hlavného 

mesta ako aj povinnosť mestských častí poskytnúť hlavnému mestu rozpis uhradených platieb 

miestneho poplatku za rozvoj a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik 

poplatkovej povinnosti. Zároveň sa dopĺňa lehota a spôsob vrátenia príslušnej časti prijatého 

miestneho poplatku za rozvoj, v prípade, že mestská časť vráti prijatý poplatok späť 

poplatníkovi.  

Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mestské časti a hlavné 

mesto je nevyhnutné v štatúte upraviť, nakoľko zákon takúto úpravu predpokladá. Na základe 

platného štatútu prislúcha hlavnému mestu podiel 32% a mestskej časti podiel 68% z poplatku 

za rozvoj. Podiel 32% je výhradne určený pre hlavné mesto a je v priamej zodpovednosti 

hlavného mesta. Návrh zmeny štatútu potvrdzuje pomer delenia financií z poplatku za rozvoj 
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a v tejto súvislosti len upresňuje povinnosti mestských častí a hlavného mesta, tak aby boli 

jednoznačne zadefinované a nárokovateľné. 

Identifikácia príslušných rozhodnutí je požadovaná v zmysle jednoduchých 

základných údajov, ako je rozhodnutie, číslo povolenia, výmera stavby, druh stavby, uhradená 

suma, meno stavebníka, tak aby bolo možné mať základný prehľad nie len o celkovej 

poskytnutej sume za všetky prijaté poplatky za rozvoj za kvartál, ale aj o konkrétnych 

poplatníkoch v prípade, že do budúcna bude požadovať mestská časť vrátiť poplatok za 

rozvoj a z toho dôvodu, aby bolo možné interne naviazať príjmy a výdavky a realizovať 

prevod. 

K čl. II - Účinnosť 

Účinnosť dodatku štatútu sa navrhuje dňom schválenia mestským zastupiteľstvom. 

Konkrétny dátum nemožno vzhľadom na dlhší legislatívny proces v tomto štádiu prípravy 

návrhu dodatku štatútu určiť. 
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Návrh 

Dodatok č. .... 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ........................... 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 

ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení zákona č. 585/2008 Z. z. a § 11 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 375/2016 Z. z. ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ... 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 57 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhá a tretia veta. 

 

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 114a) sa citácia „Zákon č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou 

„Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 447/2015 Z. z. o 

miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 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 Staré 

Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov 

uvedených vyššie“ nahrádzajú slovami „túto sumu uhradí Bratislava zo svojich 

príjmov“.   

 

4. V čl. 91 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako 

písmená c) až g). 

 

5. Čl. 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi 

rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % 

pre rozpočet príslušnej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho 

poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrťroku poukáže mestská časť na účet 

Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Mestská časť poskytne 

Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí,154) ktoré 

zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe 

výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z výnosu 

z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým 

účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných 

rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.154a)“. 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 154 a 154a znejú: 

„154) § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

 154a) § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.“. 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť .......................... . 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí k návrhu dodatku štatútu – miestny poplatok za rozvoj 
 

Primátor hlavného mesta požiadal starostov mestských častí o zaslanie pripomienok mestskej časti k návrhu dodatku štatútu podľa čl. 103 ods. 1 

štatútu listom zo dňa 23. 08. 2017. 

 

Mestským častiam boli žiadosti doručené 08. 09. 2017, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 11. 09. 2017. 

 

Lehota na doručenie pripomienok mestských častí hlavnému mestu je jeden mesiac odo dňa požiadania (tzn. doručenia). Lehota uplynula 

08. 10. 2017 a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 11. 10. 2017. 

 

Hlavnému mestu boli doručené pripomienky mestskej časti Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Rusovce, 

Ružinov, Vajnory a Záhorská Bystrica. Z toho v požadovanej lehote doručila hlavnému mestu pripomienky len mestská časť Nové Mesto, Lamač 

a Petržalka. Spracovateľ vyhodnotil pripomienky všetkých mestských častí vrátane tých, ktoré boli doručené po lehote. 

 

Znenie návrhu dodatku štatútu, ku ktorému sa vyjadrovali mestské časti je uvedené na konci vyhodnotenia pripomienok. 

 

Zosumarizované pripomienky jednotlivých mestských častí: 
P. č. Mestská časť Pripomienka Vyhodnotenie 

1. Karlova Ves bez pripomienok  

2. Lamač 

 

K návrhu dodatku ako celku: 

Takáto úprava štatútu by bola v rozpore so zákonom – 

právnym predpisom vyššej právnej sily. 

 

Odôvodnenie: 

Z ustanovenia § 12 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ako aj z ustanovenia 

čl. 57 ods. 1 písm. b) štatútu je zrejmé, že zverujú správu 

miestneho poplatku za rozvoj do výlučnej pôsobnosti 

mestských častí. 

Napriek skutočnostiam uvedeným vyššie si však 

dovoľujem zdôrazniť, že mestská časť je pripravená 

Čiastočne akceptované 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 
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napĺňať závery, ktoré vyšli z Regionálneho združenia 

mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré 

združenie schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. 04. 2017. 

3. Nové Mesto 

 

1. K čl. I bod 1 

V čl. 18 ods. 4 písm. p) štatútu (čl. I bod 1 návrhu) slová: 

„ukladať miestny poplatok“ nahradiť slovami: „ustanoviť 

miestny poplatok“. 

 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie pojmu, tak ako je uvedený v § 2 zákona č. 

447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

2. K čl. I bod 1, 4 a 7  

V poznámke pod čiarou k odkazu 22a, 114a, 154 a 154a 

v citácii zákona č. 447/2015 Z. z. slová „v znení zákona č. 

375/2016 Z. z.“ nahradiť slovami „v znení neskorších 

predpisov“. 

 

Odôvodnenie: 

Je predpoklad ďalších zmien citovaného zákona 

o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

3. K. čl. I bod 5 

Navrhované znenie čl. 89 písmeno a) štatútu (čl. I bod 5 

návrhu): „a) výnosy miestnych daní podľa osobitného 

predpisu,8) ktorých správu vykonáva podľa tohto štatútu 

a výnos z miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného 

predpisu,22a)“ doplniť nasledovne: „a) výnosy miestnych 

daní podľa osobitného predpisu,8) ktorých správu vykonáva 

podľa tohto štatútu a výnos z miestneho poplatku za rozvoj, 

K pripomienke č. 1 až 3  - Neakceptované 

Vzhľadom na to, že z návrhu dodatku štatútu budú 

vypustené ustanovenia týkajúce sa pôsobnosti mestskej 

časti vo veci miestneho poplatku za rozvoj sú všetky 

pripomienky tu uvedené bezpredmetné. 

 

K pripomienke č. 4  - Akceptované 

V čl. 91 ods. 3 sa predposledná veta upraví nasledovne: 

„Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava 

mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu 

z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní od doručenia 

výzvy mestskej časti.“. 

 

K pripomienke č. 5 - Neakceptované 

Identifikácia príslušných rozhodnutí je požadovaná 

v zmysle jednoduchých základných údajov, ako je 

rozhodnutia, číslo povolenia, výmera stavby, druh 

stavby, uhradená suma, meno stavebníka, tak aby bolo 

možné mať základný prehľad nie len o celkovej 

poskytnutej sume za všetky prijaté poplatky za rozvoj za 

kvartál, ale aj o konkrétnych poplatníkoch v prípade, že 

do budúcna bude požadovať mestská časť vrátiť poplatok 

za rozvoj a z toho dôvodu, aby bolo možné interne 

naviazať príjmy a výdavky a realizovať prevod. 
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ktorého správu vykonáva podľa osobitného 

predpisu,22a)“. 

 

Odôvodnenie: 

Bez odôvodnenia. 

 

4. K čl. 1 bod 7 

V čl. 91 ods. 3 predposlednú vetu (čl. I bod 7 návrhu): 

„Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej 

časti príslušnú časť prijatého podielu z miestneho poplatku 

za rozvoj do 30 dní po uplynutí najbližšieho kalendárneho 

štvrťroka.“ upraviť nasledovne: „Na základe výzvy 

mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť 

prijatého podielu z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj 

do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti.“. 

 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na lehotu uvedenú v ust. § 10 ods. 2 a 3 zákona, 

aby mestská časť nevracala poplatok za rozvoj, resp. jeho 

časť z vlastných zdrojov. 

 

5. K čl. I bod 7 

V čl. 91 ods. 3 v tretej a poslednej vete (čl. I bod 7 návrhu) 

vypustiť „a identifikáciu príslušných rozhodnutí“. 

 

Odôvodnenie: 

Uvedené predstavuje neúnosne zaťažujúcu administratívu 

pre mestskú časť, pričom však na druhej strane ani hlavné 

mesto neposkytuje podklady na základe ktorých zasiela 

percentuálny podiel na daniach z nehnuteľnosti. 

4. Petržalka K návrhu dodatku ako celku: Čiastočne akceptované 
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 Žiadam, aby ste nepokračovali v tejto Vašej iniciatíve 

smerujúcej k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj 

a nezasahovali tak do kompetencií zverených zákonom 

výlučne mestským častiam. 

 

Odôvodnenie: 

Zákon o miestnom poplatku výslovne zveruje správu 

miestneho poplatku za rozvoj do pôsobnosti mestských 

častí. 

Nakoľko správa a rozhodovanie vo veciach miestneho 

poplatku za rozvoj prislúcha mestským častiam, je 

jednoznačné, že výlučne mestské časti sú príslušné nastaviť 

systém výberu a spôsob poukazovania časti výnosu 

miestneho poplatku za rozvoj Bratislave. Mestská časť 

Bratislava-Petržalka vytvára z príjmov z poplatku za 

rozvoj, ktorých správcom je, mimorozpočtový fond - Fond 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka. Podiel z 

poplatku za rozvoj pre Bratislavu poukazuje na účet 

Bratislavy v dvoch častiach, a to 70% z poplatku za rozvoj 

pre Bratislavu po uhradení poplatku v plnej výške 

stavebníkom a 30% až po právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. Uvedený postup bol zvolený z dôvodu, že v 

prípade ak poplatník neuskutoční stavbu, ktorá je 

predmetom poplatku za rozvoj vôbec alebo ju uskutoční 

iba v menšom rozsahu, bude mestská časť z toho titulu 

povinná cely poplatok za rozvoj alebo jeho časť vrátiť 

poplatníkovi. Z dôvodu určitej obozretnosti a zábezpeky sa 

mestská časť oprávnene rozhodla zadržiavať vyššie 

uvedenú časť z podielu z poplatku za rozvoj pre Bratislavu 

(30% z podielu z poplatku za rozvoj pre Bratislavu). V 

opačnom prípade sa môže stať, že Bratislava nebude mať 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 
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voľné finančné prostriedky v čase vzniku povinnosti 

mestskej časti vrátiť poplatníkovi poplatok za rozvoj alebo 

jeho časť. Napriek tejto skutočnosti (ak Bratislava nevráti 

mestskej časti u ž uhradený poplatok za rozvoj), si bude 

musieť mestská časť túto povinnosť voči poplatníkovi 

splniť v lehote 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

vrátení poplatku za rozvoj, v zmysle § 10 zákona o 

miestnom poplatku za rozvoj (t.j. z vlastného rozpočtu 

mestskej časti). Rovnaký princíp opatrnosti uplatňuje 

mestská časť Bratislava-Petržalka pri použití podielu z 

poplatku za rozvoj určenému pre mestskú časť. 

5. Podunajské 

Biskupice 

 

K návrhu dodatku ako celku: 

Nevidíme dôvod k zmene štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Odôvodnenie: 

Zákon zveruje správu miestneho poplatku za rozvoj do 

pôsobnosti mestských častí. Pôsobnosť mestskej časti 

v oblasti miestneho poplatku za rozvoj potvrdzuje aj Štatút 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý v čl. 57 ods. 1 písm. 

b) ustanovuje, že mestská časť vykonáva správu 

a rozhoduje vo veciach miestneho poplatku za rozvoj. V čl. 

91 ods. 1 písm. c) štatútu je upravený pomer, akým sa 

prerozdelí výnos miestneho poplatku za rozvoj medzi 

rozpočty mestských častí a rozpočet Bratislavy. 

Neustanovuje však konkrétny spôsob, ako sa majú 

poukazovať prislúchajúce percentuálne časti poplatku za 

rozvoj prijatého mestskými časťami v Bratislave. Nakoľko 

správa a rozhodovanie vo veciach miestneho poplatku za 

rozvoj prislúcha mestským častiam, je jednoznačné, že 

výlučne mestské časti sú príslušné nastaviť systém výberu 

a spôsobu poukazovania časti výnosu miestneho poplatku 

Čiastočne akceptované 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 
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za rozvoj v Bratislave. 

6. Rača 

 

K čl. I bod 1: 

Navrhovaná úprava rozširuje pôsobnosť miestneho 

zastupiteľstva nad rozsah právnej úpravy podľa zákona 

č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

o miestnom poplatku za rozvoj, ale ukladať poplatky za 

rozvoj je v kompetencii mestskej časti zastúpenej 

starostom. 

 

Čiastočne akceptované 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 

7. Rusovce 

 

1. K návrhu dodatku ako celku: 

Považujeme Vami predložený návrh za zbytočný.  

 

Odôvodnenie: 

Každá mestská časť v rámci Bratislavy je zákonným 

ustanovením jednoznačne definovaná za obec a teda za 

správcu miestneho poplatku za rozvoj. Správca dane sa 

vysporiada so všetkými povinnosťami jemu určenými tak, 

ako mu to ukladá príslušná právna úprava. 

 

2. K postupu pri rozdeľovaní príjmov: 

Návrh neobsahuje bližšie riešenie situácie, ako sa bude 

postupovať zo strany hlavného mesta, keď sa bude už 

zaplatený poplatok vracať späť daňovníkovi, čo môže byť 

aj v horizonte niekoľkých rokov. 

K pripomienke č. 1 - čiastočne akceptované 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 

 

K pripomienke č. 2 – neakceptované 

Návrh zmeny štatútu práve naopak obsahuje riešenie 

situácie, kedy hlavné mesto bude mať povinnosť vrátiť 

späť financie na základe výzvy mestskej časti do 

stanoveného termínu. Na tento účel si hlavné mesto bude 

udržiavať mimorozpočtovú rezervu. 

 

 

 

8. Ružinov 

 

1. K čl. 1 bod 1: 

Vypustiť celý bod 1 predloženého návrhu dodatku Štatútu. 

 

Odôvodnenie: 

K pripomienke č. 1, 2, 3 a 5 – čiastočne akceptované 

Vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku viacerých 

mestských častí je vyhodnotenie uvedené v závere 

materiálu. 
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Pôsobnosť miestneho zastupiteľstva ukladať miestny 

poplatok za rozvoj je vyhradená priamo platnou zákonnou 

úpravou (v zmysle § 2 a § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. 

z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (ďalej 

len „Zákon“) v spojení s § 4 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 4 

písm. d) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v spojení s § 15 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov) a jej 

úprava v Štatúte je nadbytočná. Uvedené skutočnosti 

uvádza sám predkladateľ návrhu dodatku Štatútu vo 

všeobecnej časti dôvodovej správy v odseku 4 a 5 a v 

osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 3 v odseku 2. 

 

2. K čl. 1 bod 2 

Vypustiť celý bod 2 predloženého návrhu dodatku Štatútu. 

 

Odôvodnenie: 

Pôsobnosť mestskej časti vykonávať správu miestneho 

poplatku za rozvoj vyplýva priamo z platnej zákonnej 

úpravy (v zmysle § 12 ods. 1 a ods. 2 Zákona v spojení s § 

4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov) a jej úprava v 

Štatúte je nadbytočná. Uvedené skutočnosti uvádza sám 

predkladateľ návrhu dodatku Štatútu vo všeobecnej časti 

dôvodovej správy v odseku 4 a 5 a v osobitnej časti 

dôvodovej správy k bodu 3 v odseku 2. 

 

3. K čl. I bod 5 

Vypustiť slová „a výnos z miestneho poplatku za rozvoj 

K pripomienke č. 4 - neakceptované 

Na základe platného štatútu prislúcha hlavnému mestu 

podiel 32% a mestskej časti podiel 68% z poplatku za 

rozvoj. Podiel 32% je výhradne určený pre hlavné mesto 

a je v priamej zodpovednosti hlavného mesta. Návrh 

zmeny štatútu potvrdzuje pomer delenia financií 

z poplatku za rozvoj a v tejto súvislosti len upresňuje 

povinnosti mestských častí a hlavného mesta, tak aby to 

bolo právne zadefinované a nárokovateľné. 
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podľa osobitného predpisu,22a)“. 

 

Odôvodnenie: 

Uvedená formulácia je v znení Štatútu nadbytočná, 

nakoľko v zmysle § 11 ods. 1 v spojení s § 12 ods. 1 

Zákona je výnos z miestneho poplatku za rozvoj priamo zo 

zákona príjmom rozpočtu mestskej časti. Túto skutočnosť 

uvádza sám predkladateľ návrhu dodatku Štatútu 

v osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 6 v odseku 2. 

 

4. K čl. I bod 7 

Vypustiť celý text za slovami „a 68 % pre rozpočet 

príslušnej mestskej časti.“. 

Odôvodnenie: 

Uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu, že platná zákonná 

úprava (v zmysle zákonného splnomocnenia v § 11 ods. 1 

Zákona) ustanovuje len prerozdelenie výnosu z miestneho 

poplatku za rozvoj medzi hlavné mesto a mestské časti a 

jeho úpravu v Štatúte. Predmetom úpravy v Štatúte preto 

podľa nášho názoru nemôžu byť žiadne ďalšie náležitosti 

ako predkladateľom navrhované lehoty na poukazovanie 

príslušného percentuálneho podielu hlavného mesta 

mestskou časťou. Taktiež nemôžu byť upravené v Štatúte 

ani ďalšie povinnosti ukladané mestskej časti hlavným 

mestom (poskytovanie rozpisu uhradených resp. vrátených 

platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré 

zakladajú vznik poplatkovej povinnosti resp. zakladajú 

vrátenie poplatku poplatníkovi), nakoľko, ako už bolo 

vyššie uvedené, v zmysle platnej zákonnej úpravy (§ 12 

ods. 1 Zákona) zákon výslovne a výlučne zveruje výkon 

správy miestneho poplatku za rozvoj v Bratislave do 

pôsobnosti mestskej časti a hlavné mesto nemá vo vzťahu k 
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mestskej časti vo veciach miestneho poplatku za rozvoj ani 

postavenie správcu poplatku, ani nadriadeného či 

kontrolného orgánu. Hlavné mesto je iba prijímateľom 

percentuálneho podielu určeného Štatútom z výnosu 

miestneho poplatku za rozvoj vybratého mestskou časťou. 

 

5. legislatívno-technická pripomienka 

Body 3 až 7 predloženého návrhu dodatku štatútu označiť 

ako body 1 až 5. 

9. Vajnory bez pripomienok  

10. Záhorská 

Bystrica 

bez pripomienok  
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Spoločné vyhodnotenie pripomienok mestských častí: 

 

I. Mestské časti vo svojich pripomienkach požadujú, aby hlavné mesto nepokračovalo v iniciatíve smerujúcej k zmene štatútu vo 

veci miestneho poplatku a nezasahovalo tak do kompetencií zverených zákonom výlučne mestským častiam. 

 

II. Mestské časti vo svojich pripomienkach ďalej namietajú, že štatút nemá upravovať žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa 

spôsobu poukazovania resp. vracania prislúchajúceho percentuálneho podielu z poplatku za rozvoj (navrhovaný čl. 91 ods. 3), 

nakoľko platná zákonná úprava ustanovuje len prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi hlavné mesto 

a mestské časti. 

 

 

Zákon zveruje pôsobnosti v oblasti správy miestneho poplatku za rozvoj priamo mestským častiam, preto nie je potrebná deľba tejto 

pôsobnosti v štatúte. Nakoľko však štatút už takúto deľbu obsahuje (bola vykonaná dodatkom štatútu č. 12) bolo potrebné jednotlivé ustanovenia 

štatútu upraviť, tak aby boli v súlade so zákonnou úpravou. Vykonať zmenu štatútu tak, aby bola v súlade so zákonom bolo možné dvomi 

spôsobmi, a to: 

1. Vypustiť všetky ustanovenia týkajúce sa pôsobností mestských častí vo veci miestneho poplatku za rozvoj a ponechať len deľbu príjmov 

z výnosu miestneho poplatku za rozvoj medzi mestské časti a hlavné mesto. Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi 

mestské časti a hlavné mesto je nevyhnutné v štatúte upraviť, nakoľko zákon takúto úpravu predpokladá (§ 11 ods. 1 zákona o miestnom 

poplatku za rozvoj). 

2. Komplexne upraviť pôsobnosť mestských častí vo veci miestneho poplatku za rozvoj a zosúladiť existujúce ustanovenia štatútu so 

zákonnou úpravou. 

 

Pri príprave návrhu dodatku sa zvolila druhá možnosť a to komplexná úprava. Máme za to, že navrhovaná úprava nie je v rozpore so 

zákonom, tak ako uvádzajú mestské časti vo svojich pripomienkach, ale vzhľadom na opakujúcu sa pripomienku mestských častí spracovateľ 

návrhu netrvá na komplexnej úprave a akceptuje pripomienky mestských častí, s výnimkou pripomienok k navrhovanému čl. 91 ods. 3 štatútu. 

Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mestské časti a hlavné mesto je nevyhnutné v štatúte upraviť, nakoľko zákon 

takúto úpravu predpokladá (§ 11 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj). Rovnako je nevyhnutné upraviť všetky ďalšie podrobnosti 

týkajúce sa spôsobu poukazovania resp. vracania prislúchajúceho percentuálneho podielu z poplatku za rozvoj, a to najmä z dôvodu upresnenia 

povinností mestských častí a hlavného mesta, tak aby boli právne zadefinované a nárokovateľné. Zároveň však musíme zdôrazniť, že k takejto 

úprave v štatúte spracovateľ pristúpil aj na návrh mestských častí. Namietané znenie čl. 91 ods. 3 vychádzalo z návrhov Regionálneho združenia 

mestských časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 20. 04. 2017. Schôdza schválila nasledovné východiská nastavenia 

procesov a termínov poukazovania platieb poplatku za rozvoj medzi mestskými časťami a hlavným mestom: 
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1. Proces poukazovania prislúchajúcich percentuálnych častí prijatého poplatku za rozvoj, poskytovania rozpisu uhradených platieb 

poplatku a identifikácie príslušných stavebných povolení mestskými časťami, ako aj proces prípadných vratiek uhradeného 

poplatku magistrátom upraviť tak, aby bol transparentný a administratívne čo najjednoduchší. 

2. Najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka mestské časti odvedú na účet hlavného mesta prislúchajúcu percentuálnu 

časť prijatého poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrťroku a poskytnú magistrátu rozpis uhradených platieb poplatku a 

identifikáciu príslušných stavebných povolení prostredníctvom jednotného predpisu. 

3. Za tým účelom, by mal magistrát v rámci systému elektronizácie bratislavskej samosprávy vytvoriť podmienky na poskytovanie 

rozpisu uhradených platieb poplatku a identifikácie príslušných stavebných povolení z jednotlivých mestských častí 

prostredníctvom zdieľaného jednotného predpisu.   
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Pôvodné znenie návrhu dodatku štatútu ku ktorému sa vyjadrovali mestské časti: 

 

Dodatok č. .... 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ........................... 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení zákona č. 585/2008 Z. z. ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ... sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

6. V čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a dopĺňajú sa slová 

„a ukladať miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu,22a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie: 

„22a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.“. 

 

7. Čl. 29 ods. 2 písmeno a) znie: 

„a) spravuje miestne dane určené týmto štatútom [čl. 57 ods. 1 písm. a)] a vykonáva správu 

miestneho poplatku za rozvoj [čl. 57 ods. 1 písm. b)],”. 

 

8. V čl. 57 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhá a tretia veta. 

 

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 114a) sa citácia „Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších právnych predpisov. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 582/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. Zákon č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.“. 

 

10. V čl. 89 písmeno a) znie: 

„a) výnosy miestnych daní podľa osobitného predpisu, 8) ktorých správu vykonáva podľa tohto 

štatútu a výnos z miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu,22a)“. 

 

11. V čl. 91 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená 

c) až g). 

 

12. Čl. 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
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„(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet 

Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet 

príslušnej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj 

v uplynulom kalendárnom štvrťroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní 

po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb 

a identifikáciu príslušných rozhodnutí,154) ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, 

prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej 

časti príslušnú časť prijatého podielu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní po uplynutí 

najbližšieho kalendárneho štvrťroka. Za tým účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis 

vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho 

poplatku za rozvoj poplatníkovi.154a)“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 154 a 154a znejú: 

 „154) § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

 154a) § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.“. 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť .......................... . 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí k návrhu dodatku štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) - 

solidarita 

Primátor hlavného mesta požiadal starostov mestských častí o zaslanie pripomienok mestskej časti k návrhu dodatku štatútu podľa čl. 103 ods. 1 

štatútu listom zo dňa 02. 11. 2017. 

Mestským častiam boli žiadosti doručené 08. 11. 2017. 

Lehota na doručenie pripomienok mestských častí hlavnému mestu je jeden mesiac odo dňa požiadania (tzn. doručenia). Lehota uplynula 

08. 12. 2017. 

Sekcii právnych činností boli doručené pripomienky od všetkých mestských častí, okrem mestskej časti Vrakuňa. 

 

Zosumarizované pripomienky jednotlivých mestských častí: 

P. č. Mestská časť Pripomienky Vyhodnotenie 

1.  Čunovo uznesenie č. 233/2017 - odporúča schváliť  

2.  Devín bez pripomienok  

3.  Devínska Nová Ves bez pripomienok  

4.  Dúbravka  nesúhlasí 

bez odôvodnenia 

neakceptované 

Dodatok štatútu bol vypracovaný aj na základe podnetu 

a požiadavky Regionálneho združenia mestských častí. 

Väčšina mestských častí nemá pripomienky. 
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5.  Jarovce bez pripomienok 

súhlasí so zmenou štatútu 

 

6.  Karlova Ves nesúhlasí 

Odôvodnenie: 

Nesystémové riešenie, ktoré neodstraňuje 

nespravodlivosť v delení rozpočtových 

príjmov medzi hlavným mestom a mestskými 

časťami. 

neakceptované 

Dodatok štatútu bol vypracovaný aj na základe podnetu a 

požiadavky Regionálneho združenia mestských častí. 

Väčšina mestských častí nemá pripomienky. 

7.  Lamač bez pripomienok 

uznesenie 123/2017/VII – súhlasí bez 

pripomienok 

 

8.  Nové Mesto bez pripomienok  

9.  Petržalka gramatická pripomienka 

Nové znenie upraviť nasledovne: 

„ktorú uhradí Bratislava zo svojich príjmov“. 

akceptované v znení pripomienky mestskej časti Rača 

10.  Podunajské Biskupice súhlasí so zmenou štatútu  

11.  Rača gramatická pripomienka 

Nové znenie upraviť nasledovne: 

„túto sumu uhradí Bratislava zo svojich 

príjmov“. 

akceptované 
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12.  Rusovce súhlasí so zmenou štatútu  

13.  Ružinov gramatická pripomienka 

Nové znenie upraviť nasledovne: 

„ktorú uhradí Bratislava zo svojich príjmov“. 

akceptované v znení pripomienky mestskej časti Rača 

14.  Staré Mesto bez pripomienok  

15.  Vajnory bez pripomienok  

16.  Vrakuňa nebola doručená žiadna odpoveď  

17.  Záhorská Bystrica bez pripomienok  
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Prehľad navrhovaných zmien vo forme revízie textu štatútu: 

 

Body 1 a 2 návrhu dodatku: 

 

 
Čl. 56 

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti miestnych daní a poplatkov 

(1) Bratislava podľa osobitného predpisu8) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach týchto miestnych 
daní a celomestského miestneho poplatku 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, 

c) daň za ubytovanie, 

d) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Bratislava podľa osobitného predpisu113) rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, môže upraviť nariadením 
Bratislavy mesta náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4, vydáva rozhodnutie, podľa § 6 ods. 6, je príjemcom 
poplatku plateného prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia a ukladá pokuty za nesplnenie 
povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí Bratislavy vydanom podľa § 6 ods. 6.  

(3) Bratislava vykonáva pôsobnosti obce podľa osobitného predpisu.114) 

 
Čl. 57 

Pôsobnosti mestskej časti v oblasti miestnych daní a miestnych poplatkov 

(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. 

(2) Mestská časť podľa osobitného predpisu115) je príjemcom poplatkov za uloženie odpadov na 
skládku v členení podľa prílohy č. 1 zákona, poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa 
prílohy č. 2 zákona a úrokov z omeškania za neodvedené poplatky alebo ich časť. 

 

Body 3, 4 a 5 návrhu dodatku: 
Čl. 91 

Rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 

(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdelia 
tak, že príjmy 

a) z dotácie zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta 
Slovenskej republiky a úloh prenesenej pôsobnosti sa poskytnú z rozpočtu Bratislavy v prospech 

                                                           
113) Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
114) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

odpady v znení neskorších právnych predpisov. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 
115) Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 
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rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta Slovenskej republiky a úloh 
prenesenej pôsobnosti mestskou časťou; podiel dotácie pre mestské časti určí mestské 
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na bežný rok v prípade, ak dotácia pre mestské časti nie je 
určená v štátnom rozpočte, 

b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v 
pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na dani z príjmov 
fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre 
rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdelí 
Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, 
prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu152a) a 
podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri 
schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, 
Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z 
celkovej sumy 1.950 000,- eur na kalendárny rok, a túto sumu uhradí Bratislava zo svojich príjmov,o 
túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne 
podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie, 

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. 
Peniaze, ktoré budú vybraté ako poplatok za rozvoj, budú na samostatnom účte a bude sa k nim 
viesť samostatná analytika, podľa ktorej bude možné identifikovať z akej stavby prišlo koľko peňazí v 
rámci tohto poplatku, 

d)c) z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi 
rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre 
rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu; podiel pre jednotlivé mestské časti 
sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka, 
Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december 
v príslušnom kalendárnom roku, 

e)d) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy 
a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských 
častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov 
uvedených v písmene b), kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho 
mesiaca po uplynutí štvrťroka, 

f)e) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy 
a rozpočty mestských častí v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej 
časti; príjem Bratislave zašle mestská časť kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu 
nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, 

g)f) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom 
obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet 
mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, 
aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy, 

h)g) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom 
obyvateľov do 40 000 sa rozdelia v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet 
mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, 
aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy. 

(2) Podiel na výnose z finančných náhrad do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola 
vyrúbaná so súhlasom alebo vyrúbaná bez súhlasu a nebolo za ňu možné uskutočniť primeranú náhradnú 
výsadbu, ukladaných podľa osobitného predpisu153) sa delí v pomere 35 % pre Bratislavu a 65 % pre 
mestskú časť.  

(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet 
Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej 
mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj v uplynulom 
kalendárnom štvrťroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí 
kalendárneho štvrťroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu 
príslušných rozhodnutí,154) ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného 
predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z 

                                                           
152a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v znení neskorších predpisov. 
153) § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. 
154) § 4 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

154a) § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 
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výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým účelom 
poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré 
zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.154a) 
 


