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Návrh uznesenia 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. zrušiť mimorozpočtový Fond rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

2. zrušiť Štatút Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

3. zrušiť Radu fondu rozvoja a odvolať súčasných členov Rady fondu rozvoja 
 

 Súčasní členovia Rady fondu rozvoja: 
a) Petrovič Drahan 
b) Repka Matúš 
c) Pätoprstá Elena 
d) Vetrák Milan 
e) Cmorej Peter 
f) Uhlár Ivan 
g) Kríž Oliver 

 
4. vytvoriť komisiu pre Správu poplatku za rozvoj pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
 

5. zvoliť členov komisie pre Správu poplatku za rozvoj 
 

Návrh na členov komisie pre Správu poplatku za rozvoj: 
a) Petrovič Drahan 
b) Repka Matúš 
c) Pätoprstá Elena 
d) Vetrák Milan 
e) Cmorej Peter 
f) Uhlár Ivan 
g) Kríž Oliver 
h)     
i)  
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Dôvodová správa 
 

 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. Cieľom založenia Fondu bolo, aby sa 
finančné prostriedky získané 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“) a 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 2017 o 
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“) akumulovali ako 
mimorozpočtový peňažný fond na účely rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

V zmysle § 15 ods. 1) zákona č. 583/2004 Z. z. sa tieto mimorozpočtové fondy tvoria z 
prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. V praxi to znamenalo, že sa do Fondu schvaľovali 
prostriedky až pri prerozdeľovaní prebytku rozpočtu v rámci Záverečného účtu za predchádzajúci 
rozpočtový rok.  

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

Disponibilný zostatok na Fonde rozvoja je v súčasnosti v celkovej výške 322 568,29 €. Za 
rok 2019 bude zostatok pripočítaný po schválení Záverečného účtu za rok 2019 cca v júni 2020.  
 Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.334 z 27. júna 
2017 bol schválený Štatút Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a zároveň bola 
schválená Rada Fondu rozvoja, ktorej členovia boli zvolení z poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 Vzhľadom k požiadavke na zmenu spravovania finančných prostriedkov 
získaných v súlade so zákonom o miestnom poplatku za rozvoj poplatku a s návrhom na zrušenie 
Fondu zároveň predkladáme návrh na zrušenie Štatútu Fondu rozvoja a Rady Fondu rozvoja.  
  V zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj a v súlade s VZN o miestnom poplatku 
za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonáva správu poplatku za rozvoj mestská 
časť. Na výkon správy a na rozhodovanie o použití prostriedkov získaných v súlade so zákonom o 
miestnom poplatku za rozvoj poplatku navrhujeme vytvoriť novú komisiu pre Správu poplatku za 
rozvoj pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorej členovia budú zvolení 
z poslaneckého zboru  miestneho zastupiteľstva. 
  
 
 
 
  

 


