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1.       

      
Návrh uznesenia 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

súhlasí 

 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy 

pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného mesta a 

rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych 

predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača súhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky, ktorý sa týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta 

medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň 

reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj. 
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3. Dôvodová správa 

 

K procesnej stránke: 

 

Dňa 08.09.2017 bola listom primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 

len „primátor“) doručená mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) žiadosť podľa čl. 

103 ods. 1 štatútu o zaslanie pripomienok MČ k návrhu dodatku štatútu vo veci miestneho 

poplatku za rozvoj. 

 

Dňa 08.11.2017 bola listom primátora doručená MČ žiadosť podľa čl. 103 ods. 1 štatútu 

o zaslanie pripomienok MČ k návrhu dodatku štatútu vo veci solidarity. 

 

Podľa čl. 103 ods. 1 štatútu: 

„(1) Návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokuje Bratislava s mestskými časťami. Starosta zašle 

primátorovi pripomienky mestskej časti do jedného mesiaca odo dňa požiadania. Po 

vyhodnotení pripomienok mestských častí návrh štatútu alebo jeho dodatku prerokujú vecne 

príslušné komisie mestského zastupiteľstva.“. 

 

Pripomienky MČ k obidvom návrhom dodatkov štatútu boli primátorovi zaslané v stanovenom 

termíne do jedného mesiaca (06.10.2017, resp. 21.11.2017). 

 

Dňa 09.04.2018 bola listom primátora doručená MČ žiadosť o písomné stanovisko miestneho 

zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu, ktorý sa týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia 

príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. 

solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za 

rozvoj. 

 

Podľa čl. 103 ods. 2 štatútu: 

„(2) Po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách mestského zastupiteľstva 

požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 

k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí 

obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta 

doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa 

požiadania. V prípade, že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 

nedoručí, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.“. 

 

Keďže návrh dodatku štatútu bol v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva prerokovaný 

dňa 19.03.2018, zo strany primátora bola zaslaná MČ žiadosť o písomné stanovisko miestneho 

zastupiteľstva MČ k návrhu dodatku k štatútu. 

  

K vecnej stránke: 

 

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 (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“). 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 
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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. 

 

Návrh bol v súlade s čl. 103 ods. 1 štatútu prerokovaný s mestskými časťami hlavného mesta. 

Pripomienky mestskej časti Bratislava-Rača boli v plnom rozsahu akceptované. 

 

Návrh bol dňa 19.03.2018 prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta. Komisia mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť návrh dodatku štatútu. 

Zároveň vzniesla pripomienku v súvislosti s vyplatením solidarity ku dňu účinnosti tohto 

návrhu dodatku štatútu. Táto pripomienka komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta bude zapracovaná do návrhu uznesenia, ktoré bude predložené na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu spolu s návrhom dodatku štatútu. 

 

K bodu 1 návrhu dodatku štatútu: 

 

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 návrhu dodatku štatútu: 

 

Legislatívno-technická úprava citácií zákonov v poznámke pod čiarou. 

 

K bodu 3 návrhu dodatku štatútu: 

 

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

Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí z výnosu dane 

z nehnuteľností 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 tak, že uvedená suma sa mestským častiam Čunovo, 

Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica nebude vyplácať na úkor 
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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 návrhu dodatku štatútu: 

 

Z čl. 91 ods. 1 sa vypúšťa celé ustanovenie: 

„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, keďže čl. 91 ods. 1 upravuje deľbu rozpočtových príjmov 

hlavného mesta a 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 návrhu dodatku štatútu: 

 

V zmysle zákonného splnomocnenia (§ 11 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj) 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 (68% pre 

mestské časti, 32% pre Bratislavu). 

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 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 návrhu dodatku štatútu - Účinnosť 
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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. 

 

Po preštudovaní doručeného návrhu dodatku štatútu možno konštatovať, že z vecného ako aj 

legislatívno-právneho hľadiska nie sú k nemu pripomienky. 

 

 

Prílohy: 

1. List primátora  

2. Návrh dodatku k štatútu 

 



5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného 

mesta medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho 

poplatku za rozvoj 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  

odporúča súhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy pravidiel 

rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet 

hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a 

ktorý zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci 

miestneho poplatku za rozvoj 

A 

  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 


