HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Dodatok č. 16
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z 28. júna 2018

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. 15 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
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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 1. júla 2018.

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

