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Bratislava,  jún 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 18.06.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 25.06.2013 
 
 

N á v r h  
stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku  
č. ....  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
                                                              (daň z nehnuteľností)  
                                                                                                   
___________________________________________________________ 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu a 
služieb, správnych konaní 
a miestnych daní      

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca referátu miestnych 
daní      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh dodatku Štatútu hlavného mesta 
  Slovenskej republiky Bratislavy    

 
  



N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s ú h l a s í   
 
s návrhom dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
          Dňa 13. mája 2013 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený 
list (zn. MAGS 27329/2013-266820) primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým požiadal  starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s Čl. 
103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o doručenie písomného 
stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“). 
 
          Návrh dodatku štatútu sa predkladá na základe uznesenia č. 632/2012, ktoré prijalo 
mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na svojom zasadnutí 
dňa 27.06.2012 a po pripomienkovom konaní, v ktorom sa k návrhu mohli vyjadriť jednotlivé 
mestské časti. 
  
          V dodatku štatútu sa má upraviť mechanizmus sledovania výrubu dane z nehnuteľností, 
pričom hlavné mesto predloží raz ročne mestským častiam zoznamy nehnuteľností, za ktoré 
bola vyrubená daň a mestské časti budú oznamovať hlavnému mestu rozdiely zistené pri 
výkone svojich kompetencií priebežne. Účelom dodatku je úprava súčinnosti mestských častí 
s hlavným mestom pri odhaľovaní daňových únikov na dani z nehnuteľností. 
 
          V zmysle Čl. 103 ods. 2 štatútu „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.“ To znamená do 13. júla 2013.  
 
 



                                              Dodatok č. ...... 
              Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
                                                  z ........... 
 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 
                                                       Čl. I 
 
     Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 a č. ... sa 
dopĺňa takto: 
 
     3. 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.“. 
 
     4. 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.“. 


