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Dôvodová správa: 

Tento návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 

mestskej časti Bratislava-Rača vychádza zo zákona č. 379/2019 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 v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

Táto novela v zmysle § 11 ods. (4) ustanovuje obciam všeobecne záväzným 

nariadením určiť spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho 

použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie 

boli zverejnené najmenej raz ročne. 

Preto navrhujeme doplniť existujúce nariadenie o znenie: „Mestská časť raz ročne, v 

prípade využitia výnosov z poplatku za rozvoj, zverejní informácie o výške výnosu z poplatku 

za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov, a to v 

Záverečnom účte mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiál: 
 

 
 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2020 

z 31. marca 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa   

všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 

z 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Rača 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 11ods. 4 a § 

12 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vydáva   

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č....../2020 z 31.03.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28.02.2017 o miestnom poplatku 

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača.  

 

 

Čl. I. 

Doplnenia a zmeny nariadenia 

 

Jednotlivé ustanovenia  všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2017 z 28.02.2017 o miestnom poplatku 

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „nariadenie“) sa dopĺňajú a menia 

nasledovne:  

 

1.) Za § 2 v znení „Sadzba poplatku za rozvoj“ sa vkladá nový § 3 „Spoločné ustanovenia“ 

nasledovnom v znení, pričom celý nový § 3 nariadenia znie nasledovne: 

 

 

   „§ 3 Spoločné ustanovenia 

 

1. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa osobitného 

predpisu.
1
)“ 

                                                           
1) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



2. Mestská časť raz ročne, v prípade využitia výnosov z poplatku za rozvoj, zverejní informácie o výške 

výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov, 

a to v Záverečnom účte mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“  

 

2.) Pôvodný § 3 „Záverečné ustanovenie“ nariadenia bude prečíslený na § 4 so znením „Záverečné 

ustanovenia“ a pôvodný § 4 „Účinnosť“ nariadenia bude prečíslený na nový § 5 nariadenia so znením 

„Účinnosť“. 

 

3.) Nové, prečíslené ustanovenie § 4 nariadenia znie nasledovne: 

 

„§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účinnosťou tohto nariadenia sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača.  

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

č. UZN .../31/03/20/P zo dňa 31. marca 2020.“ 

 

4.) Nové, prečíslované ustanovenie § 5 nariadenia znie nasledovne:  

 

„§ 5 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. mája 2020.“                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

       Mgr. Michal Drotován 

        starosta 

 

 

 

 

 

Návrh stanoviska komisie finančnej a majetkovej 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 z 31. marca 2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28.02.2017 o 

miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača. 

 


