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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.       n e s ú h l a s í 
 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj 
 
 
 
B.      o d p o r ú č a 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
        T: ihneď po podpise uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dňa 04.10.2016 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov e-mailom 
doručený list primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.10.2016, ktorým požiadal 
starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade s „Pravidlami pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2“ (ďalej len „Pravidlá“) o zaujatie stanoviska Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „MZ“) k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku 
za rozvoj (ďalej len „návrh VZN“). 
 

V zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel má starosta oznámiť primátorovi do jedného mesiaca 
odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva. Ak starosta v tejto lehote neoznámi 
primátorovi stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá 
pripomienky. 
 

Na základe vyššie uvedeného je návrh VZN predložený na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva k zaujatiu stanoviska.  

 
Vzhľadom na termín doručenia listu primátora s návrhom VZN a lehotu na zaslanie 

(oznámenie) stanoviska MZ primátorovi predkladaný materiál nebol predložený na rokovanie 
Miestnej rady. 
 

Nakoľko predmetný návrh VZN bol zo strany primátora doručený bez dôvodovej 
správy, k jeho obsahu stručne uvádzame nasledovné: 
 

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 (ďalej len „zákon“), podľa ktorého obce môžu na svojom území 
zaviesť fakultatívny nový druh miestneho poplatku formou prijatia všeobecne záväzného 
nariadenia.  
 
Podľa dôvodovej správy k predmetnému návrhu zákona je jeho cieľom: 
- ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie 

na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením; 
o tento nástroj bude mať funkciu príjmovú - teda tam, kde sa predpokladá stavebný 

rozvoj, bude na základe všeobecne záväzného nariadenia ustanovený a na základe 
takto stanovených pravidiel bude tento poplatok vyberaný, pričom bude príjmom 
obce, 

o tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú - teda tam, kde vznikne na základe 
stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej 
infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj (jeden zo zdrojov) na 
vybudovanie tejto infraštruktúry, 

o  tento nástroj bude mať funkciu protikorupčnú - vylúči, alebo aspoň podstatne 
obmedzí ochotu zúčastnených strán „dohodnúť sa“ na rôznych plneniach, ktoré 
súvisia, alebo aj nesúvisia s výstavbou v obciach a stanoví jasné pravidlá, 
z ktorých sa budú dať predvídať náklady  stavebníka. 



Účel použitia výnosu z tohto poplatku, ktorý je príjmom obce, je taxatívne vymedzený v § 11 
ods. 2 zákona a obec ho môže použiť na rozvoj svojho dotknutého územia formou 
kapitálových investícií súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku. 
 

V ustanovení § 12 ods. 1 zákona je upravená správa poplatku, pričom v podmienkach 
Bratislavy môžu vykonávať jeho správu aj mestské časti, ak tak ustanoví Štatút hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „Štatút“). 

 
Nakoľko však k dnešnému dňu nedošlo k zmene resp. doplneniu príslušných 

ustanovení Štatútu tak, aby bola správa predmetného poplatku zverená do pôsobnosti 
mestských častí, a pokiaľ chce hlavné mesto poplatok vyberať už v nasledujúcom 
kalendárnom roku, je nevyhnutné zo strany hlavného mesta prijať predmetné VZN 
s účinnosťou od 01.01.2017. 

 
Predložený návrh VZN (§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 ods. 1, 5 a 6, § 8 ods. 1 a 3) textovo 

doslovne kopíruje väčšinu ustanovení platného znenia zákona, pričom v § 5 stanovuje 
najvyššiu zákonom prípustnú sadzbu poplatku vo výške 35 € za každý, aj začatý m2 
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území Bratislavy pre všetky stavby 
rozčlenené podľa účelu stavby do piatich kategórií v zmysle ustanovenia § 7 zákona. V § 7 a 
§ 8 návrh VZN potom upravuje inštitúty vzniku, zániku poplatkovej povinnosti 
a oznamovaciu povinnosť poplatníka resp. vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku v zmysle 
zákona resp. splnomocňujúcich ustanovení zákona. 

 
Avšak vzhľadom na skutočnosť, že mestské časti realizujú úlohy preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku, je tu 
oprávnená požiadavka, aby vykonávali aj správu predmetného miestneho poplatku. 
Jednak kvôli administratívnej časti tejto správy, a tiež preto, že sú jej najlepšie známe 
podrobnosti o potrebách rozvoja územia v spojení s výstavbou, ktorú svojimi 
rozhodnutiami v stavebnom konaní povoľujú. Výkon správy poplatku za rozvoj 
jednotlivými mestskými časťami podporuje aj skutočnosť, že mestské časti najlepšie 
poznajú miestne pomery. 

 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené a taktiež na skutočnosť, že starostovia mestských častí 

Bratislavy vyvinuli spoločnú iniciatívu na zmenu Štatútu za účelom prenesenia pôsobnosti 
správy predmetného poplatku za rozvoj z hlavného mesta na mestské časti, navrhujeme 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Ružinov vysloviť nesúhlasné stanovisko 
s predloženým návrhom VZN. 
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