
 

   

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

č. 26/2018 

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. 26/2018  

 

 

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 rozvoj1) (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 predpisu2). 

  

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 predpisom2) 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 vybrala3). 

 

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  v. r. 

                    starosta 

 
 


