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Návrh uznesenia



Miestne zastupiteľstvo


1. 	n e s c h v a ľ u j e

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 

           z  d ô v o d u 

predloženia pripomienok Miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku č. .... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 14.09.2016 v súvislosti so zmenou čl. 87, 89 a 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.



2.	ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručiť toto Uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.





a)  bez pripomienok
b)  s pripomienkami
	












Dôvodová správa

Dňa 10.10.2016 bola mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručená žiadosť primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 04.10.2016, ktorým primátor žiada v súlade § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2 o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017, ktoré tvorí prílohu žiadosti.

Miestna rada dňa 25.10.2016 odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh                       Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky s pripomienkou z dôvodov uvedených v dôvodovej správe materiálu č. 16 Stanovisko k návrhu Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v znení:
	„V čl. 18 ods. 4 písm. q) sa za slová „podľa osobitného predpisu,8)“ dopĺňajú slová „a rozhodovať o zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu,8a)“

Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 8a) v znení: „8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
V čl. 57 ods. 1 sa  pôvodné znenie bodu 1 nahrádza novým znením nasledovne:
„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach 
	miestnych daní

	za psa,

za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti,
za predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
	miestneho poplatku za rozvoj.“
	Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 114a) v znení: 

„114a) 	Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
	Čl. 89 písm. a) sa za slová „podľa tohto štatútu“ dopĺňajú slová „a výnosy z miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu8a), ktorého správu vykonáva podľa tohto štatútu,“

V čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno h) v znení:
„h) 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,“.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je zrejmé, že nie je možné schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj, nakoľko podľa tohto návrhu by mal byť správcom miestneho poplatku za rozvoj poverený útvar mestskej samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhuje predmetnú kompetenciu previesť na mestské časti Bratislavy.





