
Dodatok č. 12  
k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

z 27. októbra 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 7b ods. 1 
a 2 písm. c) a § 11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 1 zákona č. 
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:  

 
Čl. I 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 11 sa 
mení a dopĺňa takto:  
 
1. V nadpise čl. 57 sa za slová „daní a“ dopĺňa slovo „miestnych”. 
 
2. V čl. 57 ods. 1 znie:  

„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo 
veciach  
 
a) miestnych daní  

1. za psa, 
2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti, 
3. za predajné automaty, 
4. za nevýherné hracie prístroje, 
5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a 

b) miestneho poplatku za rozvoj. Ak je mestská časť v nútenej správe podľa osobitného 
predpisu 149), 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.” 

 
3. V čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,8)” nahrádzajú slovami „a miestneho 

poplatku za rozvoj podľa osobitných predpisov, 114a), ak tento štatút neustanovuje inak.” 
 
4. V čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení:  

“c) 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 ním viesť samostatná analytika, podľa 
ktorej bude možné identifikovať z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci tohto poplatku.”  
 
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).  

 
 Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie: 

 

“114a)
 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov.  
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov.” 
 



 
Čl. II 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 
 
 
 

 
JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 

  primátor  


