
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 335 prijatým na pokračovaní XI. zasadnutia 

dňa 13. decembra 2019 podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

Štatút mesta Košice, prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 739/2017, 

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 1017/2018, sa dopĺňa takto: 

 

1. V § 38 písm. b) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „miestneho“ a na konci sa pripája text 

„(ďalej len „poplatok za rozvoj“)“. 

 

2. V § 40 písm. b) sa na koniec pripája text „a podiel na výnose z poplatku za rozvoj 

v rozsahu ustanovenom v § 41a“. 

 

3. Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 41a 

Prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti 

 

(1) Výnos z poplatku za rozvoj sa prerozdeľuje medzi mesto a mestské časti v podiele 

50 % pre mesto a 50 % pre mestskú časť, na ktorej území sa nachádza stavba podliehajúca 

poplatkovej povinnosti. 

 

(2) Mesto poukáže mestskej časti jej podiel na výnose z poplatku za rozvoj v rozsahu 

skutočného príjmu mesta z poplatku za rozvoj po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bol 

poplatok za rozvoj uhradený na účet mesta (ďalej len „oprávnený podiel mestskej časti“), 

po odpočítaní sumy zodpovedajúcej podielu mestskej časti na vrátenom poplatku 

za rozvoj
55a

) (ďalej len „podiel mestskej časti na vrátenie“). Ak podiel mestskej časti 

na vrátenie bude vyšší ako oprávnený podiel mestskej časti, mestská časť uhradí rozdiel 

medzi týmito podielmi na účet mesta v ďalšom kalendárnom roku; mesto a mestská časť sa 

môžu dohodnúť aj na inom spôsobe usporiadania vzájomných finančných vzťahov. 

 

(3) Mestská časť oznámi mestu informáciu o použití výnosu z poplatku za rozvoj 

v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov v príslušnom kalendárom roku 

do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“. 

 

 Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie: 
„55a) § 10 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“. 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tieto doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 Ing. Jaroslav Polaček 

 primátor mesta Košice 


