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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.       s ú h l a s í 
 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností bez pripomienok 
 
 
B.      o d p o r ú č a 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
        T: ihneď po podpise uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dňa 09.09.2015 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov doručený list 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 04.09.2015, ktorým požiadal starostu 
mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade s „Pravidlami pre prípravu, schvaľovanie a 
vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatku č. 1 a 2“ (ďalej len „Pravidlá“) o zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „MZ“) k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 
o dani z nehnuteľností s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2016 (ďalej len „návrh 
VZN“). 
 

V zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel má starosta oznámiť primátorovi do jedného mesiaca 
odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva. Ak starosta v tejto lehote neoznámi 
primátorovi stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá 
pripomienky. 
 

Na základe vyššie uvedeného je návrh VZN predkladaný na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva k zaujatiu stanoviska.  

 
Vzhľadom na termín doručenia listu primátora s návrhom VZN a lehotu na zaslanie 

(oznámenie) stanoviska MZ primátorovi predkladaný materiál nebol predložený na rokovanie 
Miestnej rady ani komisií MZ. 
 
K obsahu návrhu VZN v zmysle jeho dôvodovej správy stručne uvádzame: 
 

Na základe záverov odbornej pracovnej skupiny k dani z nehnuteľností zriadenej 
primátorom (zloženej zo zástupcov starostov MČ Staré Mesto, Rača, Vajnory a Devínska 
Nová Ves, poradcu primátora, námestníka primátora a odborných zamestnancov Magistrátu 
hl. mesta) bol vypracovaný a predložený návrh VZN obsahujúci: 
 
1. návrh na úpravu sadzieb dane z nehnuteľností vybraných položiek pri zachovaní súčasného 
rozdelenia územia hlavného mesta Bratislavy (pre účely určenia rôznych sadzieb dane 
z nehnuteľností) na 3 pásma a to nasledovne: 
A. úprava sadzieb dane za stavby na bývanie, za stavby na pôdohospodársku produkciu a za 

byty vo všetkých troch pásmach (zvýšenie sadzieb o 100% pri stavbách na bývanie 
a bytoch; zvýšenie sadzieb o cca 130-140% pri stavbách na pôdohospodársku produkciu), 

B. zvýšenie hodnoty pôdy za 1 m2 stavebných pozemkov (z doposiaľ platnej hodnoty 71,69 
€/1 m2 zvýšenie na hodnotu 140 €/1 m2, pričom sa vychádza z predpokladov priblíženia 
hodnoty pôdy k trhovej hodnote pozemkov a motivácie zameranej na skracovanie doby 
rozostavanosti stavieb), 

C. zavedenie kategórie nebytových priestorov na podnikanie v bytových domoch (navrhuje 
sa stanoviť sadzby na úrovni ostatných stavieb pre 1.-2.-3. pásmo vo výške 2-3-4 eurá za 
1 m2, pričom priemerná ročná daň za 1 m2 nebytového priestoru bola doposiaľ vo výške 
1,19 € a podľa návrhu zavedenia novej kategórie nebytových priestorov na podnikanie 
v bytových domoch by mala byť vo výške 3,16 € za 1 m2 ročne), 

 



2. návrh na zníženie vekovej hranice daňovej úľavy pri dani zo stavieb na bývanie a pri dani 
z bytov z aktuálne platnej 70 rokov na 62 rokov (týkalo by sa to cca 32% z celkového počtu 
daňovníkov), 
 
3. zosúladenie ustanovenia § 5 ods. 4 platného VZN č. 12/2014 so znením zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach (úprava príplatku za nadzemné podlažia pri viacpodlažných 
stavbách). 
 
 

Uvedené zmeny VZN o dani z nehnuteľností by predstavovali zabezpečenie celkových 
dodatočných finančných zdrojov hlavného mesta vo výške cca 7 miliónov eur ročne (celkový 
výnos dane z nehnuteľností sa v zmysle čl. 91 ods. 1 písm. b/ Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
v znení dodatkov delí medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50:50), čím by došlo 
k zvýšeniu príjmov hlavného mesta na dani z nehnuteľností celkovo v priemere o 12,6%.  

 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené a taktiež na skutočnosť, že správa dane z nehnuteľností 
je v zmysle čl. 56 ods. 1 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v znení dodatkov v nadväznosti na 
príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach vo výlučnej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy, navrhujeme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava - Ružinov zobrať na vedomie predložený návrh VZN a vysloviť s návrhom VZN 
súhlas bez pripomienok. 
 





























































Komisia sociálnych služieb 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
 
 
S t a n o v i s k o 
 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2015 prerokovala predložený materiál: 

 
Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti 
 
a prijala stanovisko 
 
 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu nesúhlasiť s návrhom všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti bez 
pripomienok 
 
 
 

Hlasovanie: 6 prítomní, 5 za, 0 proti, 1 sa zdržalo 

 
 
Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie 
 

 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 



S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie 

 

                                                            dňa  5.10. 2015 

 

 

 

Návrh 
 

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností 

___________________________________________________________________________ 
 

Predkladateľ: Mgr. Peter Tóth, referát miestnych daní a podnikateľských činností  

 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti 

a životného prostredia – grantová komisia dňa 2.10. 2015 predložený materiál „Návrh 

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 12/2014 o dani z nehnuteľností 

 

 
 

 

1.                                                                  prerokovala 

 

 

 

 
                                                                  

2.                                                              berie na vedomie 
 

 

 

 

                 - jeden s členov komisie vyjadril nesúhlas so zvyšovaním daní o 100%                                              

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r. 

                                                                                                         predsedníčka komisie      

 

V Bratislave dňa 5.10. 2015 

Zapísala: Ing. Dominika Slezáková, v.r. 
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