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  Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/           schvaľuje 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   

č. ........../2020 zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku  

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

B/               žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a obvyklým spôsobom. 
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Dôvodová správa 

 

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2016, umožnil obciam zaviesť na svojom 

území nový poplatok, a to prijatím – schválením všeobecne záväzného nariadenia obce. 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zaviedla na svojom území miestny poplatok za rozvoj 

prijatím všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 od 1. júla 2017.  

 

Dňom 30. 11. 2019 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 379/2019 Z. z., ktorým došlo k zmene 

a doplneniu zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Novelou zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj sa 

pristúpilo k viacerým  úpravám týkajúcich sa miestneho poplatku za rozvoj, napr.: 

 

spresnenie a lepšia právna úprava vo formuláciách textu, prichádza k vypusteniu dvoch 

výnimiek, ktoré sa doteraz nepovažovali za predmet poplatku, pričom ide o drobnú stavbu, 

nadstavbu a prístavbu s výmerou podlahovej plochy do 25 m2 a vstavanú garáž a parkovacie 

státie v rámci existujúcej stavby, pri vzniku poplatkovej povinnosti sa mení spôsob 

oznamovania obci, t.j. po novom už môže obec samotná vyzvať stavebníka, aby podal 

oznámenie o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa 

prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant 

stavby.  

 

Novela zákona zároveň ukladá správcovi miestneho poplatku za rozvoj, z dôvodu zvýšenia 

transparentnosti používania verejných zdrojov z príjmov z poplatku povinnosť, a to v § 11  

ods. 4) zákona o poplatku za rozvoj:  

 

„obec všeobecne záväzným nariadením určí 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.“  

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa ako správca miestneho poplatku za rozvoj novým VZN 

o miestnom poplatku za rozvoj určuje, že zverejní informácie o výške výnosu poplatku  

za rozvoj a o jeho použití v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

 

 

 

V lehote, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade nebola vznesená žiadna pripomienka k návrhu VZN.    
 
Z dôvodu posunu termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva dôjde k posunu účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia oproti návrhu prerokovaného v komisiách a to tak, že VZN nadobudne účinnosť dňom 15.5.2020 
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Návrh  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

č. ......../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 6 ods. 1. zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 447/2015 Zb. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 1/2017 zo dňa 

28.02.2017 sa mení a dopĺňa takto:   

 

1. V § 1 sa označenie odseku 1 vypúšťa. 

 

2. V § 2 sa označenie odseku 1 vypúšťa. 

 

3. Za § 2 sa vkladá nový paragraf 3, ktorý znie:,, 

 

§ 3  Použitie výnosu poplatku za rozvoj 

 

Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa 

realizovaných projektov sa zverejňujú v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

uverejňovanom na webovom sídle mestskej časti obvyklým spôsobom.  

 

4. Pôvodný § 3 sa označuje ako § 4. 

 

5. V novom § 4 ods. 1 sa slová ,,internetovej stránke“ nahrádzajú slovami ,,webovom sídle“. 

 
 

                                                               Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 uznesením                       

č. .........../2020.  
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2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2020. 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

starosta 

 

vyvesené na pripomienkovanie dňa: 4.3.2020 

zvesené na pripomienkovanie dňa: 16.3.2020 

schválené uznesením MZ MČ Bratislava -Vrakuňa číslo  ..../2020  zo dňa 28.4.2020  

vyhlásené dňa: 01. mája 2020 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Bod 2  

Uznesenie č. 1/2020 zo dňa 20.03.2020  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.  

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/ schváliť  

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

........../2020 zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

B/ požiadať  

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa a obvyklým spôsobom.  

 

Termín: po podpise uznesenia  

 

Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 38/2020 zo dňa 10.03.2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
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Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

A)       schváliť  

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   

č. ........../2020 zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku  

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B)                    požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a obvyklým spôsobom. 

 

Hlasovanie: ZA:   4      / PROTI:   0    /  ZDRŽAL SA:     0 

 

Komisia finančná a podnikateľská pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 56/2020 zo dňa 20.03.2020 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa. 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/          schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

č. ........../2020 zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku  

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
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B/       požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa        

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa a obvyklým spôsobom. 

 

Počet prítomných: 7 

Hlasovanie (per-rollam-viď príloha):                                                  

ZA: 7                  PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0    

___________________________________________________________________________ 

 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava -Vrakuňa, 

(plánovaný termín konania 11.03.2020). 

 
K bodu 1 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 01/01/2020 zo dňa 11.03.2020 

 

Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ : 

A) schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č /2020 

zo dňa. 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B/ požiadať JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo 

dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
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2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo 

dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a obvyklým spôsobom. 

 

Hlasovanie : ZA : 7   / PROTI : 0   / ZDRŽAL SA : 0    

Uznesenie prijaté 

 


