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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. súhlasí
s navrhovanou zmenou štatútu hlavného mesta SR Bratislavy doplnením čl. 56 ods. 4
B. nesúhlasí
s navrhovanou zmenou štatútu hlavného mesta SR Bratislavy doplnením čl. 57 ods. 3
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Dôvodová správa

Dňa 10.5.2013 bol mestskej časti Bratislava-Petržalka doručený list primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. Listom pán primátor požiadal o písomné stanovisko miestneho
zastupiteľstva k navrhovanej zmene štatútu hlavného mesta. Tento návrh bol v identickom znení
predložený zo strany Bratislavy na pripomienkovanie dňa 19. októbra 2012 a mestská časť k nemu
vyjadrila pripomienky v zmysle tejto dôvodovej správy a návrhu uznesenia. Tento návrh na zmenu
štatútu vychádza z potreby zvýšenia efektívnosti výberu dane z nehnuteľností. Ideológia vychádza
z toho, že objekty, u ktorých je vyrubená daň Bratislavou, majú byť oznamované formou zoznamu
mestským častiam. Mestské časti tento prehľad majú porovnať so svojou evidenciou a identifikovať
potenciálne objekty, u ktorých nebola vyrubená daň, teda vlastníci nehnuteľností tieto objekty
neuviedli v daňovom priznaní. V prípade Petržalky však takáto evidencia nie je vedená.
Navrhovaná zmena sa dotýka povinností Bratislavy a mestských častí v oblasti vzájomného
poskytovania informácií z evidencie dane z nehnuteľností. Návrh má dve nasledovné časti.
1. doplnenie čl. 56 ods. 4 v znení „Bratislava poskytne mestským častiam raz za štvrťrok
k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka zoznam nehnuteľností
nachádzajúcich sa na území príslušnej mestskej časti, za ktoré bola vyrubená daň
z nehnuteľností s uvedením výšky vyrubenej dane a s jej výpočtom“
 tieto údaje má magistrát k dispozícii, je pozitívne, ak sa o informácie podelí
s mestskými časťami, preto v návrhu uznesenia je vyjadrené súhlasné stanovisko
s týmto bodom
2. doplnenie čl. 57 ods. 3 „Mestská časť oznámi Bratislave raz za štvrťrok rozdiely vo
vyrubení dane z nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mestskej časti, zistené na
základe svojej evidencie a zoznamu predloženého Bratislavou podľa č. 56 ods. 4“
 tento návrh je pre Petržalku nevykonateľný, nakoľko mestská časť nevedie žiadnu
evidenciu iného nehnuteľného majetku na území našej mestskej časti, okrem
majetku vo vlastníctve, alebo zverenom mestskej časti od hlavného mesta. Z tohto
dôvodu je znenie návrhu uznesenia v zmysle nesúhlasu s týmto bodom, resp.
doplnením článku štatútu. Pre Petržalku by prijatie tohto bodu znamenalo povinnosť
objednať a zaplatiť osobitný informačný systém pre svoju evidenciu nehnuteľností na
jej území. Keďže rovnaký systém je prevádzkovaný magistrátom, jeho zavedenie
v Petržalke by znamenalo duplicitnú prevádzku rovnakého systému a zvyšovalo by to
nároky na výdavky pri jeho tvorbe a prevádzkovaní. Nie je v možnostiach miestneho
úradu viesť evidenciu obrovského počtu bytových jednotiek na území Petržalky.

Návrh zmeny štatútu je zdokumentovaný priloženým listom primátora hlavného mesta SR
Bratislavy.
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