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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 

26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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Dôvodová správa 
 

 

Všeobecná časť 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 

zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „návrh VZN“) bol spracovaný so zámerom 

zriadiť účelový peňažný fond mestskej časti Bratislava-Ružinov v zmysle § 15 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - fond rozvoja z výnosu z miestneho 

poplatku za rozvoj a upraviť pravidlá jeho tvorby a používania finančných prostriedkov 

v zmysle § 11 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..  

Nakoľko mestská časť Bratislava-Ružinov má prijaté platné a účinné VZN č. 10/2012 

zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

ktorým boli zriadené fond rozvoja bývania a rezervný fond a upravené pravidlá ich tvorby 

a čerpania, predložený návrh VZN mení a dopĺňa predmetné VZN č. 10/2012. 

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. novembra 2015 zákon 

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

s účinnosťou od 01.11.2016, podľa ktorého obce môžu na svojom území zaviesť fakultatívny 

druh miestneho poplatku formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia. Dňa 07.12.2016 

NR SR schválila zákon č. 375/2016 Z. z., ktorým bol zákon č. 447/2015 Z. z. s účinnosťou 

od 31.12.2016 novelizovaný (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“).  

 

V ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. je upravená správa poplatku 

za rozvoj, pričom v zmysle prijatej novely (zákon č. 375/2016 Z. z.) v Bratislave s účinnosťou 

od 31.12.2016 vykonáva jeho správu príslušná mestská časť, ak poplatok za rozvoj na svojom 

území ustanoví všeobecne záväzným nariadením, pričom na účely zákona č. 447/2015 Z. z. 

má v Bratislave mestská časť postavenie obce. 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov má s účinnosťou od 01.03.2017 prijaté platné VZN 

č. 18/2017 zo dňa 7. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktorým bol poplatok za rozvoj ustanovený na celom území mestskej časti 

a stanovené sadzby poplatku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 447/2015 Z. z.. 

Na základe uvedeného VZN č. 18/2017 mestská časť vykonáva správu miestneho poplatku 

za rozvoj a vyrubuje poplatníkom, ktorým v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. vznikla 

od 01.03.2017 poplatková povinnosť, predmetný poplatok. 

 

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, v Bratislave v zmysle zákona 

č. 447/2015 Z. z. (§ 11 ods. 1) príslušnej mestskej časti s tým, že prerozdelenie výnosu 

z poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti určí štatút mesta. 

 

Dňa 27.10.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 

zasadnutí uznesením č. 628/2016 schválilo dodatok č. 12 k Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy (ďalej len „Štatút“) vo veci miestneho poplatku za rozvoj s účinnosťou 

od 1. januára 2017. Predmetným dodatkom k Štatútu bol okrem iného zmenený a doplnený 

čl. 91 Štatútu, v ktorom sa ustanovil pomer prerozdelenia výnosu z poplatku za rozvoj medzi 

hlavné mesto a mestské časti (32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských 

častí). 
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Účel použitia výnosu z poplatku za rozvoj je taxatívne vymedzený v § 11 ods. 2 

zákona č. 447/2015 Z. z. na rozvoj stavebnou činnosťou dotknutého územia obce na úhradu 

kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou (napr. zariadenia starostlivosti o deti, 

školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, miestnej 

komunikácie a i.) vrátane vysporiadania pozemku. 

 

V zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. (§ 11 ods. 3) s účinnosťou od 31.12.2016 výnos 

z poplatku za rozvoj je obec povinná použiť v katastrálnom území alebo v jednotlivej časti 

obce, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok 

za rozvoj obec vybrala. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením určiť, že výnos 

z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom území 

alebo v inej jednotlivej časti obce. 

 

 Návrhom VZN sa teda v zmysle vyššie uvedeného zriaďuje tretí účelový peňažný fond 

mestskej časti (fond rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj) a upravujú sa pravidlá 

pre jeho tvorbu a čerpanie (Príloha č. 3), pričom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona 

č. 447/2015 Z. z. je možné výnos z poplatku použiť aj v inom katastrálnom území ako v tom, 

v ktorom bol v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok 

vybraný.  

 

Materiál bol dňa 12.06.2018 prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Ružinov (uznesenie č. 370/2018 zo dňa 12.06.2018) a bol prerokovaný 

v komisiách MZ. 

 

Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli ako aj 

na webovom sídle mestskej časti dňa 07.06.2018. Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu 

VZN podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bola do 18.06.2018. 

 

 

Osobitná časť 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1  

 

Zriaďuje sa účelový peňažný fond mestskej časti (fond rozvoja z výnosu z miestneho 

poplatku za rozvoj) v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 2 

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu VZN č. 10/2012. 

 

K bodu 3 a 4 

 

Vkladá sa do textu VZN č. 10/2012 príloha č. 3, ktorá upravuje zásady pre tvorbu a čerpanie 

predmetného fondu rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj. 

 

K Čl. II 

 

Ustanovuje sa účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
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Návrh 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

č. ... /2018 

zo dňa 26. júna 2018,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  

Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

podľa § 15 ods. 2 písm. a) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 11 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. a podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 

zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 ods. 1 v bode 2. sa za slovom „fond“ nahrádza bodka čiarkou a vkladá sa nový 

bod 3., ktorý znie: 

 

„3. fond rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj.“. 

 

2. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa ods. 2 bod 1. a 2.“. 

 

3. V § 3 v bode 2. sa za slovami „príloha č. 2“ nahrádza bodka čiarkou a vkladá sa nový 

bod 3., ktorý znie:  

 

„3. fond rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj - príloha č. 3.“. 

 

4. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie: 

 

„Príloha č. 3 VZN č. 10/2012 v znení VZN č. ... /2018  

 

 

Zásady pre tvorbu a čerpanie  

fondu rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj 
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Článok 1  

Účel fondu 

  

Účelom fondu rozvoja z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj
1)

 (ďalej len „fond rozvoja“) 

je akumulovať prostriedky z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj, ktorého správcom 

je mestská časť, na úhradu kapitálových výdavkov na účely podľa osobitného predpisu
2)

. 

  

Článok 2  

Zdroje tvorby fondu 

  

1/ Fond rozvoja sa tvorí 

a) z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj, 

b) zo zostatku fondu rozvoja z predchádzajúcich rozpočtových rokov.  

 

2/ Výnos z miestneho poplatku za rozvoj, z ktorého sa tvoria prostriedky fondu rozvoja, 

sa na účely tohto nariadenia rozumie výnos z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý je príjmom 

rozpočtu mestskej časti po jeho prerozdelení medzi mestskú časť a hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu v príslušnom pomere určenom v platnom znení Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

Článok 3  

Použitie fondu 

  

1/ Prostriedky fondu rozvoja sa použijú v súlade s osobitným predpisom
2)

 len na úhradu 

kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti, 

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, 

c) sociálneho bývania, 

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, 

e) zdravotníckeho zariadenia, 

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, 

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry. 

 

2/ Prostriedky fondu rozvoja je možné použiť aj v inom katastrálnom území mestskej časti 

ako v katastrálnom území, v ktorom v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej 

povinnosti, poplatok za rozvoj mestská časť vybrala
3)

. 

 

Článok 4 

Pôsobnosť 

 

1/ O zapojení do rozpočtu a použití prostriedkov fondu rozvoja rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti. 

  

2/ O vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového 

roka rozhoduje starosta mestskej časti. 
 

 

______________________________________ 

 

1) 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. 

2) § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

3) § 11 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 375/2016 Z. z.“. 
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Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Ing. Dušan Pekár 

                    starosta 

 
 











 

  

 Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

Telefón     Bankové spojenie        IČO/DIČ         Internet/E-mail Úradné hodiny 

+421 2 48284 111               00603155         www.ruzinov.sk Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00 

             2020699516           ruzinov@ruzinov.sk St.: 7.30-17.00  Št.: 7.30-15.00

          Pi.: 7.30-12.00 

 

Oznámenie k pripomienkovému konaniu 
 

k bodu 12 návrhu programu XXXVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov dňa 26.06.2018: 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 

zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných 
fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 
 

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh 

nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením 
na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. 
 

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 

vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový 
text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti dňa: 07.06.2018 

 
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa: 07.06.2018 
 

Lehota na podávanie pripomienok k návrhu VZN: do 18.06.2018 
 

 
V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu VZN podané žiadne pripomienky 

v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 

 
 
 
 

V Bratislave dňa 25.06.2018 

 
 

 
 

 

 
Spracovateľ: 

Ing. Alena Lehotayová v. r. 
vedúca odboru ekonomického 
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