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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.  nesúhlasí 
 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy /návrh na doplnenie  
čl. 56 a čl. 57/ 
 
 
B. odporúča 
 
1./  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 
neprijať dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
2./  Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 

zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
        T: ihneď po podpise uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Dňa 10.05.2013 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov doručený list primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS 27329/2013-266820 zo dňa 23.04.2013, ktorým požiadal starostu 
mestskej časti Bratislava - Ružinov, aby zabezpečil v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - 
Ružinov prerokovanie návrhu na doplnenie čl. 56 a čl. 57 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení platných dodatkov (ďalej len „Štatút“), ktorý dopĺňa čl. 56 odsekom 4 a čl. 57 odsekom 
3 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
632/2012 zo dňa 27.06.2012 vo veci dane z nehnuteľností a ktorého cieľom má byť zlepšenie efektívnosti 
výberu dane z nehnuteľností. 

 
Predmetný návrh dodatku Štatútu bol na základe čl. 103 ods. 1 Štatútu prerokovaný s mestskými 

časťami Bratislavy. Pripomienky resp. stanoviská mestských častí a ich vyhodnotenie sú uvedené v prílohe 
listu primátora č. MAGS 27329/2013-266820 zo dňa 23.04.2013. 

 
V zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu „po prerokovaní návrhu štatútu alebo jeho dodatku v komisiách 

mestského zastupiteľstva požiada primátor starostov mestských častí o písomné stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k návrhu štatútu alebo jeho dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí 
obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa neprihliada. Starosta doručí 
primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, 
že starosta v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to, že miestne 
zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.“.  

 
V zmysle vyššie uvedeného je potrebné dodatok /návrh na doplnenie čl. 56 a čl. 57/ Štatútu predložiť 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva k zaujatiu písomného stanoviska. 
 
 

Na základe žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS 32364/2012-420958 zo dňa 
19.10.2012, ktorá bola doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 02.11.2012, 
o prerokovanie návrhu dodatku Štatútu v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu starosta mestskej časti Bratislava - 
Ružinov listom č. DPC/CS 17644/2012/2/PTO zo dňa 19.11.2012 zaslal pripomienky mestskej časti 
k návrhu dodatku Štatútu vrátane nesúhlasného stanoviska k návrhu ako celku na základe stanoviska 
príslušného odborného útvaru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, pričom predložený 
návrh dodatku Štatútu v znení 
 
„1. Čl. 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
„(4) Bratislava poskytne mestskej časti raz za kalendárny štvrťrok zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa 
na území mestskej časti, za ktoré bola vyrubená daň z nehnuteľností s uvedením výšky vyrubenej dane a s jej 
výpočtom, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.“. 
 
2. Čl. 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Mestská časť oznámi Bratislave rozdiel vo výške vyrubenej dane z nehnuteľností zistený na základe 
vlastnej evidencie a zoznamu predloženého Bratislavou podľa čl. 56 ods. 4.“.“ 
 
nebolo odporúčané schváliť z nasledujúcich dôvodov: 
 
1. Bod 2. predloženého návrhu dodatku Štatútu je v súčasnosti zo strany mestskej časti Bratislava - 

Ružinov (ďalej len „mestská časť“) nevykonateľný. Mestská časť  k dnešnému dňu nedisponuje žiadnou 
vlastnou relevantnou evidenciou nehnuteľností použiteľnou na účel uvedený v návrhu dodatku Štatútu, 
t.j. na vlastný výpočet vyrubenej dane z nehnuteľností a následné porovnanie so zoznamom poskytnutým 
hlavným mestom Bratislavou. 

 
2. Aj v prípade existencie evidencie nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskej časti je k relevantnému 

výpočtu vyrubenej dane z nehnuteľností nevyhnutne potrebné disponovať taktiež ďalšími údajmi 



týkajúcich sa predmetných nehnuteľností ako aj samotných daňových subjektov (napr. zaradenie 
nehnuteľnosti na účel správneho určenia sadzby dane, výmeru nehnuteľnosti na účel správneho určenia 
sadzby dane a výpočtu dane, nárok daňového subjektu na oslobodenie resp. zníženie dane, uplatnenie 
nároku daňovníka na oslobodenie resp. zníženie dane, atď.), ktoré mestská časť nemá k dispozícii, 
nakoľko nie je správcom predmetnej dane z nehnuteľností. Pokiaľ by takéto údaje boli poskytnuté 
mestským častiam bez písomného súhlasu daňových subjektov, máme za to, že by došlo k porušeniu 
ustanovení príslušných právnych predpisov o daňovom tajomstve. 

 
3. Vytvorenie vlastnej evidencie nehnuteľností mestskou časťou teda nie je opodstatnené a nemá žiaden 

praktický význam bez toho, aby mestská časť disponovala aj ďalšími údajmi týkajúcich sa predmetných 
nehnuteľností ako aj samotných daňových subjektov. 

 
4. Mestská časť v roku 2005 mala v evidencii na účel správy dane z nehnuteľností viac ako 36000 

daňovníkov, viac ako 31000 bytov a nebytových priestorov, viac ako 12500 stavieb a viac ako 8000 
pozemkov. Štvrťročne spracovávať evidenciu najmenej v takomto rozsahu nie je v súčasnosti zo strany 
mestskej časti možné, nakoľko nedisponuje ani materiálovými a ani personálnymi kapacitami na 
spracovávanie takejto agendy. 

 
5. Návrh dodatku Štatútu v predloženom znení nemá v súčasnosti praktický význam a ním sledovaný cieľ 

zvýšenia celkovej efektívnosti výberu a výšky vyrubenej dane z nehnuteľností zo strany hlavného mesta 
Bratislavy ako príslušného správcu dane je otázny a vyvoláva opodstatnené pochybnosti. Na druhej 
strane však prenáša na mestské časti úlohy, ktoré vo svojej podstate suplujú vyhľadávaciu a kontrolnú 
činnosť príslušného správcu dane z nehnuteľností, pričom mestské časti na takúto činnosť nemajú 
kompetencie a ako bolo už vyššie uvedené, nemajú na túto činnosť kapacity a nemôžu si v období 
napätých rozpočtov dovoliť vyčleňovať ďalšie finančné prostriedky na dôsledné zabezpečenie plnenia 
ustanovení navrhovaného dodatku Štatútu.              

 
 

Po zaslaní pripomienok resp. stanovísk mestských častí boli tieto prerokované v komisii pre 
zlepšenie efektívnosti výberu dane z nehnuteľností a na základe vyhodnotenia pripomienok mestských častí 
komisia navrhla zmenu znenia dodatku Štatútu a upravený návrh dodatku Štatútu v znení  
 
„1. Čl. 56 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
„(4) Bratislava poskytne mestskej časti raz ročne do 30. júna zoznam nehnuteľností nachádzajúcich sa na 
území mestskej časti, za ktoré bola vyrubená daň z nehnuteľností s uvedením výmery pri pozemkoch, 
zastavanej plochy pri stavbách, vrátane počtu podlaží, podlahovej plochy pri bytoch a nebytových 
priestoroch a druhu využitia pre daňové účely. V roku 2013 poskytne Bratislava mestskej časti údaje podľa 
prvej vety do 30. septembra.“. 
 
2. Čl. 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Mestská časť oznámi Bratislave rozdiely medzi údajmi poskytnutými Bratislavou podľa čl. 56 ods. 4 
a údajmi zistenými mestskou časťou pri výkone svojich kompetencií. Mestská časť oznámi Bratislave rozdiely 
priebežne po ich zistení.“.“ 
 
zaslal primátor na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve mestskej časti v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu. 
 

Napriek zmene a úprave pôvodného návrhu dodatku Štatútu odborný útvar Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zotrváva na nesúhlasnom stanovisku k návrhu dodatku Štatútu ako celku 
z vyššie uvedených dôvodov. 
 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady dňa 04.06.2013 a následne v príslušných 
komisiách MZ, pričom stanoviská komisií sú súčasťou predkladaného materiálu. 
 



















   
STANOVISKO 

 
 
 
K bodu:“  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
Predkladateľ: Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní 
 
zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 12. 06. 2013 
 

 
KFPČaI prerokovala a 
1/berie na vedomie predložený materiál:“ Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
 
2/ odporúča MZ prijať nesúhlasné stanovisko s návrhom dodatku k štatútu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                                                Ing. Gunter Furin, v.r. 

                    predseda KFPČaI 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 


