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Návrh uznesenia 

 

 

 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov po prerokovaní 

 

 

 

A/   berie na vedomie 
 

Správu  o   výsledku kontroly dodržiavania  všeobecného záväzného nariadenia 

č. 26/2012, V. časť – daň za užívanie verejného priestranstva. 

 
 

 

 

 

  



Dôvodová správa 
              

 

V zmysle § 18f ods.1 písm.d, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly priamo  

na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S p r á v a 

o výsledku z vykonanej  kontroly dodržiavania všeobecného záväzného 

nariadenia  č. 26/2012, V. časť – daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Na základe schváleného rámcového plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava –Ružinov (ďalej „ÚMK“) na 1. polrok 2016  (uzn. MZ 

MČ č. 2014/XI/2015 zo dňa 15.12.2015) a podľa poverenia č. 2/16 zo dňa 1.4.2016 

zamestnanci ÚMK: 

Ing. Gunther Furin  - vedúci kontrolnej skupiny 

Ing. Mária Rintelová  - člen kontrolnej skupiny 

vykonali v čase od 1.4.2016 do 10.5.2015 kontrolu výberu daní za užívanie verejného 

priestranstva (ďalej „VP“). Predmetom kontroly bol postup Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Ružinov (ďalej „MÚ MČ“)  ako správcu miestnych daní  pri  výbere miestnych 

daní a vymáhaní,  informačný systém pre miestne dane a vnútorný kontrolný systém ich 

výberu  za obdobie 2014 – 2015 v nadväznosti na právne normy a interné predpisy: 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych 

daniach“), Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej „daňový poriadok“) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 

Ružinov o miestnych daniach (ďalej „VZN“) na území mestskej časti Bratislava  - Ružinov 

(ďalej „MČ“) s účinnosťou od 1.1.2013. 

Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva MÚ  odbor ekonomický – 

Referát miestnych daní a podnikateľských činností. Miestne dane sú spracovávané 

prostredníctvom  programového vybavenia TRIMEL. 

 

Daň za užívanie VP 

Predmetom dane za užívanie VP osobitné užívanie VP, ktorým sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve  hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy  MČ a vo 

vlastníctve MČ. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá VP užíva. Základom 

dane za užívanie VP je výmera užívaného VP v m2. Daňová povinnosť vzniká začatím 

užívania VP a zaniká skončením užívania VP.  

Daň vyrubuje správca dane rozhodnutím. Podľa § 34 ods. 2 zákona o miestnych 

daniach je vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Daň možno uhradiť v hotovosti pri platbách do 300 € do pokladne správcu dane na MÚ, 

poštovým peňažným poukazom alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane. 

Ak nebude  daň zaplatená  v lehote alebo v správnej výške, správca dane vyrubí 

daňovníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy v zmysle ustanovenia § 156 ods. 1 písm. a) 

a ods. 2 daňového poriadku. 

V prípade nesplnenia daňovej povinnosti správca dane prikročí k vymáhaniu daňového 

nedoplatku podľa  daňového poriadku daňovým exekučným konaním. 

Kontrolné zistenie: 

Pri vyrubení dane, správca  overuje správnosť vykazovaných údajov  na  tlačive pri 

ukončení daňovej povinnosti  s údajmi  uvedenými v stavebnom denníku (správca dane 

nevykonáva obhliadky, spolupracuje s referátom územného plánu a regionálneho rozvoja 

a referátom životného prostredia a verejnoprospešných služieb).  

Z 53  náhodne vybraných   administratívnych  spisov  bolo zistené, že v 8 prípadoch  

nebola  daň zaplatená v lehote. Správca dane vyrubil daňovníkovi  úrok z omeškania  z dlžnej 

sumy  v zmysle daňového poriadku. Jednalo sa  najmä o vyhradené parkovanie. 

Pohľadávka vo výške 545,60 € z roku 2010  bola   vymožená   exekučným konaním, 

čo bolo zdokumentované v  spise. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 



Z náhodne vybraných spisov v jednom  prípade bol  zrušený daňový nedoplatok  vo 

výške 217 €  v zmysle  § 84 ods. 1 písm. c)  daňového poriadku  „daňový nedoplatok zanikne  

v dôsledku  zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu“, čo 

bolo zdokumentované v spise. 

Miestami, ktoré sú na území MČ verejným priestranstvom  

Miestne a účelové pozemné komunikácie: cesty, ulice, chodníky, námestia, parkoviská, 

vnútroblokové spojovacie cesty, priechody, podchody, nadchody.  

Verejná zeleň : mestské parky a sady, verejná zeleň v sídliskách, cestná zeleň a všetky ostatné 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zverené do správy MČ 

a vo vlastníctve MČ vymedzené ulicami a inými priestranstvami uvedenými v prílohe č. 1  

VZN, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy 

a ich súčastí.   

Osobitné užívanie VP sa rozumie: zariadenie na účely obchodu a poskytovanie služieb, 

umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, stavebné a rekonštrukčné práce, umiestnenie 

kontejnera na stavebný odpad, umiestnenie stavebných zariadení na stavebné a rekonštrukčné 

práce, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, umiestnenie stavebných zariadení na 

stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a prevádzkových výkopov, umiestnenie 

lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva na realizáciu stavieb 

podzemných vedení inžinierskych sietí všetkých druhov a vykonávanie ich opráv a údržby, 

umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií, umiestnenie 

informačného, reklamného a propagačného zariadenia, umiestnenie skládky, usporiadanie 

kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí na verejnom 

priestranstve, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

Registrácia a evidencia daňových subjektov 

Registrácia a evidencia daňovníkov je vedená v elektronickej podobe v programe  

TRIMEL.  Pri daňových subjektoch je evidovaná vyrubená daň na príslušné zdaňovacie 

obdobie, splátky dane, výška uhradenej dane a daňové nedoplatky, resp. preplatky. Pre 

daňové subjekty sú vytvorené administratívne spisy. Súčasťou spisov sú vydávané 

rozhodnutia na vyrubenie dane za jednotlivé zdaňovacie obdobia, potvrdenie o doručení 

rozhodnutia, vznik a zánik daňovej povinnosti, registrácia daňovníka, príslušné  žiadosti, 

rozhodnutia a oznámenia zabezpečené  príslušnými referátmi, doklady  oprávňujúce 

uplatnenie úľavy a pod. 

Referát územného plánu a regionálneho rozvoja -  zabezpečuje vydávanie rozhodnutí 

o rozkopávkach, povolení o vyhradenom parkovaní na miestnych komunikáciách, zaujatí VP 

a povolení vjazdu na komunikáciách III. a IV. triedy.  

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb - vydáva súhlasy na zaujatie VP 

v zeleni. 

Rozhodnutia 

Rozhodnutia, ktorými sa vyrubovala daň za užívanie VP pre rok 2014 - 2015 boli 

vydávané v súlade so zákonom o miestnych daniach a VZN. Vydané rozhodnutia obsahovali  

náležitosti v zmysle §63 ods. 3  daňového poriadku. 

Doručovanie rozhodnutí 

Každé rozhodnutie musí byť účastníkom konania oznámené. Oznámenie rozhodnutia 

sa zväčša deje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk účastníkom 

konania. V zmysle § 31 písm. b) daňového poriadku do vlastných rúk sa doručujú písomnosti, 

pri ktorých je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by 

pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou. 



Kontrolné zistenia: 

Jednotlivým daňovníkom (pri 53 náhodne vybraných spisoch za r. 2014– 2015 referátu 

daní a podnikateľskej činnosti) v  49 prípadoch bolo preukázaným spôsobom  doručené 

rozhodnutie do vlastných rúk. V prípade  ak daňovník uhradil dlžnú sumu pred doručením  

písomne vyhotoveného   rozhodnutia,  správca  dane  informáciu o zaplatení   uviedol  vo 

vystavenom    rozhodnutí (v takomto prípade rovnopisy rozhodnutí č. 13010, 19408, 19607, 

18837  neobsahovali  dátum a podpis príjemcu, prípadne  iný spôsob doručenia).   

Rozhodnutia sú opatrené dátumom a podpisom  osoby oprávnenej vykonaním  

predbežnej finančnej kontroly.  

Spôsob vymáhania pohľadávok 

 Kontrole bol predložený zoznam nepremlčaných pohľadávok. Nedoplatky vzniknuté 

na miestnych daniach sú vymáhané  v zmysle  daňového poriadku a zákona  č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Vymáhanie pohľadávok je 

zabezpečené najmä exekučným  konaním v rámci konkurzného konania a iným spôsobom 

(výzvy, dohody o splátkach atď...).  Zo zistených skutočností môžeme konštatovať, že 

najčastejšou príčinou vzniku  daňových nedoplatkov sú: 

- nedostatočná finančná disciplína,  

-nepriaznivá hospodárska a platobná situácia,  

-vedomé vyhýbanie sa plateniu daní, 

-formálne existujúca spoločnosť, 

-vymáhané pohľadávky  sú často krát nevymožiteľné pre nedostatok zdrojov u dlžníka. 

 

Prehľad daňových pohľadávok za užívanie VP  2014 - 2015 

Rok 

Pohľadávky 

spolu (€)  

K 31.12. 

Pohľadávky 

v lehote splatnosti 

k 31.12. 

Pohľad. po lehote splatnosti 

do 1 roka nad 1 rok 

2014 135 800,38 12 227,24 13 725,10 109 848,04 

2015 130 040,59   2 000,00 20 659,80 107 380,79 

 

Prehľad ročných  výnosov  z daní  za užívanie VP     2013 - 2015 

2013      490 604,98 € 

2014      432 054,24 € 

2015      448 912,07 € 

 

Zaujatie VP 

 Referát územného plánu a regionálneho rozvoja 

Podľa §3 ods. 2 a 6, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách   

v znení neskorších predpisov  (ďalej „cestný zákon“), zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií môže byť povolené len na základe právoplatného rozhodnutia cestného 

správneho orgánu (ďalej „CSO“)  na ktoré sa podľa §8 ods. 3 cit. zákona vzťahuje správny 

poriadok a podľa § 3 ods. 2 cestného zákona na zvláštne užívanie miestnych komunikácií za 

účelom trvalého parkovania vozidla vydáva starosta MČ, ako CSO  povolenie, na ktoré sa 

podľa § 3 ods. 6 cit. zákona nevzťahuje správny poriadok. 



V rozhodnutiach, resp. povoleniach sú okrem adresy, účelu, doby a rozsahu určené 

podmienky, za akých sa  môže komunikácia užívať. Prípravu rozhodnutí resp. povolení 

v pôsobnosti CSO vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a  IV. triedy 

a účelových komunikácií zabezpečuje „Referát územného plánu a regionálneho rozvoja“.    

Kontrolou bolo overené, či v priebehu  2014–2015 bolo vykonávané miestne 

zisťovanie  priebežne za každý druh zaujatia VP, či  zvláštne užívanie miestnych komunikácií  

bolo v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutiach resp. v povoleniach CSO, či 

užívanie VP bolo v súlade s oznámením vzniku daňovej povinnosti, v ktorom bola oznámená 

výmera zaujatia VP, či  spis obsahoval  preberacie protokoly z odovzdania staveniska (napr. 

výkopové práce), písomný záväzok  organizácie v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,  a inú súvisiacu dokumentáciu 

(napr. zápisnica za účelom prevzatia a vzdania sa odvolania voči rozhodnutiu). 

Kontrolné zistenia: 

Náhodným výberom bolo overených 20 administratívnych spisov za r. 2014-2015   

predložené referátom  územného plánu a regionálneho rozvoja.  Kontrolované spisy (RR/CS 

11998/15, 13279/15, 15171/15, 6964/15, 17899/15, 13359/15, 9878/15, 16229/15, 16802/15, 

15255/15, 24326/14, 22888/14, 10276/14, 8698/15, 13493/15, 18991/14, 25331/14, 

11491/15) obsahovali dokumentáciu potrebnú k žiadosti podľa požadovaného zoznamu,  

preberacie protokoly ako aj   písomný záväzok k odstráneniu závad.   

Zápisy z odovzdania (preberacie protokoly) obsahovali v niektorých prípadoch  

pripomienky k zisteným skutočnostiam a termíny ďalších kontrol. Zápisy z ďalších kontrol, či 

boli pripomienkované nedostatky odstránené v stanovenom termíne sa v spisoch  

nenachádzali ( napr. RR/CS  9878/15,  11998/15, 24326/14, 17899/15...). 

Podľa vyjadrenia  zamestnankyne referátu územného plánu a regionálneho rozvoja (p. 

Žilavej)  je  kontrolná činnosť vykonávaná priebežne. Písomné záznamy z vykonaných 

kontrol sa nevykonávajú (len v prípade, ak je na základe zistených nedostatkov začaté správne 

konanie).  V prípade, že správca  pri kontrolnej  obhliadke zistí, že  si niektorý   stavebník   
nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť (podaný podnet), pristúpi  k ústnemu napomenutiu, čo je  

zväčša zo strany stavebníka rešpektované. Kontrolou bolo zistené, že stavebník v takomto prípade 

nie je postihovaný za nedodržanie  15 dňovej lehoty podania žiadosti  pred začatím prác. 

Na webovom sídle  MÚ MČ  sú k dispozícii  tlačivá na stiahnutie: 

- Odstránenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie komunikácie do 

   pôvodného stavu 

- Žiadosť o povolenie rozkopávky (vozovka + chodník), 

- Žiadosť o zaujatie VP (vozovka + chodník) 

- Písomný záväzok k odstráneniu závad. 

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb   

Kontrolou bolo overené, či v priebehu  2014–2015 boli vykonávané miestne 

zisťovania, či zaujatie VP bolo v súlade s podmienkami uvedenými v súhlasnom stanovisku  

vydaným starostom MČ ako príslušného správneho orgánu.  

Kontrolné zistenia 

Kontrola dodržiavania čistoty a poriadku podľa lokalít MČ za r. 2014-2015 bola 

zabezpečená  asistentmi verejného poriadku (2014 -4 osoby, 2015 –3 osoby). Dohody boli 

vystavené  na dobu určitú   od  marca do  októbra.  V roku 2016  asistentskú  činnosť 

vykonáva jedna osoba.  



Náhodným výberom bolo overených 10 administratívnych spisov za r. 2014-2015   

predložené referátom  životného prostredia a verejnoprospešných služieb.  Kontrolované spisy 

(ZP/CS 22306/14, 19703/14, 11609/15, 10373/15, 7752/15, 12403/15, 8767/15, 18115/15, 

13727/15, 11491/15) obsahovali dokumentáciu potrebnú k žiadosti podľa  zoznamu. Na 

preberacích protokoloch v 8 prípadoch chýbal podpis stavebníka (daňovníka). Podľa 

vyjadrenia zamestnankyne často krát  stavebník  nedodrží termín, kedy je  povinný do 7 

pracovných dní po ukončení oznámiť správcovi zelene  prevzatie a  ani sa nezúčastní   

odovzdávania. Zamestnankyňa po obhliadke bez účasti stavebníka vyhotoví zápis a v prípade 

zistenia nedostatkov ho  vyzve   (napr. telefonicky, mailom), aby  nedostatky  čo v najkratšom 

čase odstránil.  

Spis  č. 8767/15 obsahoval zápis z vykonanej kontroly (z 11.5.2015), kde sa uvádzalo, 

že termín nasledujúcej kontroly bude po 1. kosení (výsledok  po 1. kosení v spise nebol 

zaznamenaný).  

Na webovom sídle  MÚ MČ  sú k dispozícii  tlačivá na stiahnutie: 

- Žiadosť o rozkopávku - zeleň, 

- Žiadosť o súhlas so zaujatím VP vo verejnej zeleni, 

- Ohlásenie havarijného stavu na inžinierskej sieti v zeleni. 

 

Trvalé parkovanie.   

     Trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo 

stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako 

parkovisko pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby.  Verejné priestranstvo sa 

môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného mestskou časťou alebo inými 

orgánmi podľa osobitných predpisov. 

     Sadzba dane za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore 

verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska: 0,16 eura za 1 m2 a deň. Sadzba za 

trvalé parkovanie nákladného automobilu, autobusu, prívesu, návesu alebo špeciálneho 

vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska: 0,50 

eura za 1 m2 a deň.  Od dane je oslobodené – a) trvalé parkovanie osobného motorového 

vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu alebo trvalého bydliska, 

ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a ktorá je súčasne držiteľom 

preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko 

pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, b) trvalé parkovanie 

osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu 

alebo trvalého bydliska, ktorá sa stará o blízku osobu, ktorá je držiteľom preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s 

potrebou sprievodcu a ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla 

prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na 

individuálnu prepravu, a tieto osoby majú spoločný trvalý pobyt alebo trvalé bydlisko.  

     Fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorej bola vyrubená daň s použitím 

sadzby dane podľa § 26 ods. 1 písm. g) VZN č.26/2012  správca dane poskytne zníženie dane 

vo výške 50 %. 

     Prideľovanie parkovacích miest sa riadi  podľa  Zásad  ktoré boli schválené miestnym 

zastupiteľstvom uznesením 393/XXX/ 2009  – vyhradzuje sa 50 % z celkového počtu 



parkovacích miest na danej ulici, každá parkovacia oblasť sa posudzuje individuálne, tak aby 

nebolo presiahnutých 50 % park. miest. Parkovacie miesta sa prideľujú na jeden kalendárny 

rok,  v prípade zdravotne postihnutých je to na požiadanie i v polročnom intervale. 

    V súčasnosti  (máj 2016) je celkový  počet vyhradených parkovacích miest 1357, z toho 

fyzické osoby 949, právnické osoby 118, zdravotne postihnuté osoby 290. Zároveň evidujeme 

57 nevybavených žiadostí,  ktorým je potrebne  vypracovať projekt organizácie dopravy 

a odsúhlasiť v operatívnej komisii pri oddelení dopravy na Magistráte hl. mesta Bratislavy. 

     V roku  2015- bolo odmietnutých 54 žiadostí.  Dôvody odmietnutia  - pozemok nie je 

v správe Mestskej časti BA- Ružinov,  žiadateľ nemá trvalý pobyt v Ružinove,  kapacita 

parkoviska je nedostatočná ( zriaďuje sa poradovník), v danej lokalite nie je spracovaný 

projekt organizácie dopravy resp. parkovanie nie je určené dopravným značením. 

Výber dane ( v tis. Eur) 

Rok                                  2013                     2014                    2015 

Parkovanie PO                   83                        67                           64 

Parkovanie FO                 289                      285                         289 

Kontrolné zistenia  

  -   Pri kontrole náhodne vybraných spisov sme zistili, že sú porušované  Zásady pre 

vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v MČ Ba - Ružinov. 

(Číslo spisu 8881/2016, 1762/2016, 4805/2016 ,  9762/2016). V zmysle Zásad čl. 12 fyzická 

osoba musí spĺňať mimo iného – ... je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového 

vozidla a nepodniká s ním alebo je užívateľom osobného motorového vozidla, ktoré nie je na 

podnikateľské účely ( t. zn. v osvedčení o evidencii vozidla je uvedený dátum narodenia príp. 

rodné číslo nie IČO) V rozpore s týmto ustanovením sú žiadateľom - fyzickým osobám, ktoré  

používajú firemné autá na súkromné účely poskytovaná zľavnená daňová sadzba.  Správne  

by žiadateľom mala byť právnická osoba a mala by byť zdanená plnou sadzbou.              

    -  Okrem vyššie uvedeného konštatujeme, že sme nezistili iné nezrovnalosti pri určení 

výšky dane. 

    -  Zároveň kontrola poukazuje na fakt,  že priemerná doba vybavenia žiadosti 

kontrolovaných spisov bola 48 dní. Na prvý pohľad jednoduchá agenda je však veľmi prácna, 

náročná na kapacitu pracovných síl. Agenda spočíva v prideľovaní parkovacích miest, 

predlžovanie  povolenia, zmena povolenia, zrušenie vyhradeného parkovania. V prípade 

nového parkovacieho miesta pre FO a PO  miestny úrad zabezpečujeme aj vypracovanie 

projektu organizácie dopravy, odsúhlasenie v komisii na magistráte (komisia  pre určovanie 

dopravných značiek a dopravných zariadení), výkon kontroly na mieste – kontrola zmien, 

zrušení, podnetov. Referenti sú sústavne rušení od práce telefonátmi občanov – žiadosťami 

o informácie, urgenciami.  Osobitným problémom, ktorý neúmerne zaťažuje referentov sú  

konflikty  pri obsadení vyhradeného miesta neoprávnenou osobou. Mestská polícia tieto 

situácie nerieši v prospech oprávnených držiteľov vyhradených parkovacích miest.   

-  Držitelia preukazov ZŤP sú v MČ Ružinov úplne oslobodení od platenia dane za vyhradené 

parkovanie. Náklady na vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta rovnako znáša MČ 

Ružinov. Často sú to ľudia, ktorí netrpia finančnou núdzou ani ich schopnosť pohybu nie je 

zásadne limitovaná.   Napríklad Magistrát hl. m. Bratislavy týchto občanov zdaňuje pri 



povoľovaní  parkovania na cestách v ich správe magistrátu osobitnou sadzbou. To spôsobuje, 

že držitelia týchto preukazov sa prednostne obracajú so žiadosťami na MÚ Ružinov, kde je to 

bezplatné. ( Zamestnanci magistrátu im to rovno odporúčajú.) Okrem zníženého výnosu dane, 

a vyššieho zaťaženia referentov MÚ, to znižuje kapacitu vyhradených parkovacích miest pre 

bežných občanov. 

 

Popis zistených nedostatkov 

- Z vykonávaných  kontrol zaujatia VP   sa nerobili   písomné záznamy, 

- Preberacie protokoly (zápisy z odovzdania) v niektorých prípadoch mali formálny 

charakter – chýbali  podpisy stavebníkov (najmä administratívne spisy  referátu 

životného prostredia a verejnoprospešných   služieb).  

- Nedodržiavanie Zásad pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného 

parkovacieho miesta. 

Opatrenia (odporúčania) 

1. Kontrola odporúča  prehodnotiť doterajšiu  účinnosť a kvalitu  miestnych 

zisťovaní   zaujatia  VP.  Zaujatie VP v MČ má široký záber, čo je potrebné riešiť 

ako  organizačne  tak   kapacitne (napr. asistentmi verejného poriadku), 

2. Z vykonaných miestnych zisťovaní   vykonávať písomné záznamy, 

3. Zabezpečiť, aby zápisy z odovzdávania  neboli formálne (aby nechýbali podpisy 

oboch strán a    pripomienkované  nedostatky a ich  odstránenie  v dohodnutom 

termíne boli zaznamenané v spisoch s fotodokumentáciou).  

4. Dôsledne dodržiavať Zásady pre vydávanie povolení na pridelenie vyhradeného 

parkovacieho miesta a VZN č.26/2012 v prípade žiadateľov s autami na 

podnikateľské účely. 

5. Vytvoriť podmienky na včasné a dôsledné vybavovanie agendy vyhradeného   

parkovania personálnym posilnením  referátu 

6. V pripravovanej novele Zásad urobiť zmeny – napr. predĺženie doby povolenia, 

spoplatnenie zmien v povolení a pod. ktoré by znížili množstvo vykonávaných 

úkonov. 

7. Pri najbližšej novele VZN 26/2016 zrušiť oslobodenie od dane držiteľov preukazu 

ZŤP. 

 

Záver 

Na základe zistených nedostatkov kontrola žiada prednostu MÚ:  

Prijať opatrenia na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov 

v konštatovaných oblastiach. Návrh prijatých  konkrétnych opatrení  predložiť miestnemu 

kontrolórovi do 21 kalendárnych dní od doručenia správy z kontroly.  

Správu o odstránení zistených nedostatkov predložiť miestnemu kontrolórovi v lehote 

do 52  kalendárnych dní od  doručenia správy z kontroly. 

 

Pripomienky k návrhu správy. 

 

V stanovenej lehote útvaru kontroly bolo doručené stanovisko  Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. V stanovisku je  konštatované, že správu berie  na vedomie. 

Ďalej uvádza, že k správe  o výsledku vykonanej kontroly k str. 6, kde je uvedené, že povolenia 

(Číslo spisu 8881/2016, 1762/2016, 4805/2016 ,  9762/2016) boli vydané pre fyzické osoby, 

čim boli porušené zásady o vydávaní vyhradených parkovísk. 



Predmetné Rozhodnutia pre fyzické osoby boli vydané  z dôvodu, že žiadatelia predložili 

zmluvy, splnomocnenia alebo čestné vyhlásenia o zverení motorového vozidla k jeho užívaniu 

na súkromné účely. Išlo o firemné vozidlá, ktoré  užívajú zamestnanci na súkromné účely a 

vyhradené parkovanie žiadajú v mieste svojho trvalého bydliska, nie v  mieste sídla firmy 

preto boli žiadatelia vyhodnotení ako fyzické osoby, čo umožňuje aj VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch. 

      Kontrola konštatuje :  VZN v paragrafe 29 ods. 4 uvádza „Správca dane poskytne zníženie 

dane vo výške 50 % fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti… Zároveň sú 

v platnosti Zásady pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradeného parkovacieho 

miesta. Tieto zásady mimo iného určujú podmienky, ktoré žiadateľ musí na pridelenie 

vyhradeného parkovacieho miesta splniť.  V bode 12 písm. c) sa uvádza „ je užívateľom 

osobného motorového vozidla, ktoré nie je na podnikateľské účely t. z. v osvedčení o evidencii 

vozidla je uvedený dátum narodenia vlastníka, príp. rodné číslo a nie IČO. 

     Z citovaného textu je teda jasné , že občanovi, ktorí užíva firemné motorové vozidlo 

zverené zmluvne na používanie na súkromné účely by nemalo byť vôbec pridelené vyhradené 

parkovacie miesto a sadzba dane v tomto prípade je teda irelevantná. A preto kontrola trvá na 

svojom stanovisku. 

 

V Bratislave dňa 16. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 


