
 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
 
 

 
Materiál na rokovanie  
Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 26.novembra 2019 
 
 
Materiál číslo: 128/2019 
 

 
Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2017 
z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Predkladateľ:                Materiál obsahuje:  
Ing. Ján Hrčka      1.návrh uznesenia   
starosta                  2.dôvodovú správu 
      3. návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
      4. výpisy z komisií 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedný:  
Ing.Peter Šinály   
prednosta 
 
 
 
 
Spracovateľ:      
Ing. arch. Zuzana Kordošová  
 
 



 2 

 
 
Návrh uznesenia 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v á l i ť 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2017 z 28. februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Dôvodová správa 
 
 

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.280/2017 zo 
dňa 28.februára 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

V § 10 Použitie výnosu ods. (3) tohto nariadenia, citujem: „...Fond tvorený výnosom 
z poplatkov za rozvoj a jeho použitie upravuje jeho Štatút...“, bolo ustanovené akým 
spôsobom sa bude nakladať s finančnými prostriedkami získanými v súlade so zákonom 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“). 
 Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 306 z  
25.apríla 2017 bol vytvorený Fond rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 
„Fond“) v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa 
od vzniku akumulovali finančné prostriedky ako mimorozpočtový peňažný fond na účely 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zároveň Uznesením miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č.334 z 27. júna 2017 bol schválený Štatút Fondu rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež bola schválená Rada Fondu rozvoja, ktorej členovia 
boli zvolení z poslancov miestneho zastupiteľstva. 

Na zasadnutí Rady fondu rozvoja dňa 6.marca 2019 bola jej členmi predložená 
požiadavka, aby sa finančné prostriedky získavané v súlade so zákonom o miestnom poplatku 
za rozvoj do rozpočtu mestskej časti mohli využívať v bežnom rozpočtovom roku 
flexibilnejšie. 

Z uvedeného dôvodu sme pripravili návrh na zrušenie Fondu, na zrušenie Štatútu 
Fondu rozvoja a Rady Fondu rozvoja. 

 V tejto súvislosti sme pripravili návrh na zmenu platného VZN č.5/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj, ktorá sa týka § 10 ods. (3) Použitie výnosu. Navrhujeme znenie tohto 
paragrafu vypustiť. 

 
 
Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nepredpokladá finančný dopad na 
tohtoročný rozpočet. 

2. Doložka finančná: 
 Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať finančný dopad na obyvateľov 
Petržalky. 

3. Doložka ekonomická: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať finančný dopad na hospodárenie 
podnikateľskej sféry v Petržalke. 

4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia nebude mať dopady na životné prostredie. 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia je v súlade so zákonmi a predpismi 
Slovenskej republiky. 
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Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2017 
z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa podľa § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 ods. 2 
písm. a) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 2 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. sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
V § 10 sa vypúšťa odsek 3. 
 
 

Čl.II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť.....................2019 

 

 

 

Ján   H r č k a                                                              
starosta 
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Výpis zo zápisnice zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konanej 
dňa 12.11.2019 

 
Prítomní: Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
Ospravedlnený/í: Daniela Palúchová,  Ildiko  Zórádová, Eva Surovková 
 
  K bodu 6/   VZN m. č. Bratislava-Petržalka č. .../2019 z dňa ...2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN m. č. č. 5/2017 z 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území m. 
č. Bratislava-Petržalka,  

 
Zasadnutie komisie otvoril podpredseda komisie Matúš Repka, ktorý skonštatoval, že komisia 
nie je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní len traja členovia komisie a z toho dôvodu 
nemôžu byť prijaté žiadne závery komisie. Predkladatelia materiálov v jednotlivých bodoch   
oboznámili členov komisie s  materiálmi. 
 
Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová                                           Matúš Repka v. r. 
                      tajomníčka komisie                                             podpredseda komisie 
 
 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 12.11.2019 
 
Prítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, 
PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Mgr. Ivan Halmo, Ing. Tatiana Kratochvílová; 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Boris Hrbáň, Ing. Bc. J. Chajdiak; 
 
K bodom 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Petržalka 
a s tým súvisiaci 
Návrh na zrušenie Fondu rozvoja MČ Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich 
dokumentov 
 
Materiály prítomným predstavila Ing. arch. Zuzana Kordošová. 
 
Uznesenie č. 62 zo dňa 12.11.2019: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
MČ Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 
území MČ Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 12  
za: 11  
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proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 1  
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 14. 11.  2019 

Prítomní:  Mgr. Natália Podhorná, Mgr. Roman Futo, Ing. Ernest Huska, MUDr. Iveta Plšeková, 
Bc. Adam Sárlos, Ing. Tatiana Kratochvílová, Jakub Kuruc, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 
Mgr. Pavol Škápik 
Ospravedlnení: Ing. arch. Michala Kozáková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Gabriela 
Fulová, Miroslav Dragun 
Neprítomní: Ján Káľavský  
 
BOD 4 - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa 
..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 
  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
uzniesť sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 
2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných:    8 
Za:  7 (E. Pätoprstá, A. Sarlos, P. Škápik, T. Kratochvílová, E. Huska, R. Futo, N. 
Podhorná) 
Proti:             0 
Zdržal sa:        1 (I. Plšeková) 
 
Uznesenie č. 33 bolo schválené 
 
 
 

Výpis stanovísk zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.11.2019 

Prítomní: Kleinert, Vydra, Mráz,                                                                                               

Neprítomní:  Plšeková, Šesták, Jakubčová, Demel 

 



 12 

K bodu 13/ Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2019 
zo dňa .... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA-Petržalka č.5/2017 z 28.februára 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA-Petržalka 
 
Stanovisko: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený 
materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  3 
Za              :  3 
 
Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 
V Bratislave 13.11.2019                                                   predseda finančnej komisie      
 
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 12.11.2019 

Prítomní:  : J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 
2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 
Prítomných:  5 
 Za:   5 

Proti: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

               Jozef Fischer, v.r.  
            predseda komisie športu 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 
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Výpis  uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 8. zasadnutie školskej komisie 
 

Termín a čas: 13. 11. 2019, 15.30 hod  
Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie 
K bodu 12 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe:  
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Gabriela Fulová, David Běhal, Milan 
Polešenský, Viktor Križo, Viliam Ovsepian, Michal Horváth 
 
Hlasovanie:            
za: 8 
proti: 0 
zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č. 11 : Školská komisia odporúča uzniesť sa 
 
na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 
2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 
 
PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 
tajomníčka komisie               predseda komisie 
 
Bratislava 13. novembra 2019 
 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže  zo dňa 11.11.2019 

Bod 6 /    Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka  č.5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Petržalka  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže  b e r i e   n a v e d o m i e   predkladaný materiál 
VZN a  miestnemu zastupiteľstvu  o d p o r ú č a   s c h v á l i ť  predložený materiál 
v plnom rozsahu.   
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Hlasovanie: Prítomných: 7                      Za:  7           Proti:   0  Zdržal sa:  0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Ľ. Pastorová                                         Miroslava Makovníková Mosná, v.r.  

V Bratislave  11.11.2019                                                    predsedníčka komisie      

 

 

 

 

Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky komisie 

Komisia sociálna a bytová   
komisia nebola 
uznášaniaschopná  

Komisia územného plánu, 
výstavby a dopravy 

schválené   

Komisia životného 
prostredia a verejného 
poriadku  

schválené 
  

Finančná komisia schválené 
  

Komisia kultúry a 
mládeže 

schválené   

Komisia športu schválené   

Školská komisia schválené 
  

 


