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Vojenský historický ústav požiadal po dohode V s ministerstvom dopravy magistrát hlavného 
mesta, aby oslobodil historické vojenské bunkre v Petržalke od dane z nehnuteľnosti. Vojenskí 
historici ich získali do svojej správy bezplatne od ministerstva. Prevádzkujú ich združenia, ktoré tam 
organizujú exkurzie a širokej verejnosti prezentujú vojenskú minulosť Slovenska.  

V evidencii katastra nehnuteľností sú vojenské bunkre vedené ako"iná budova". Sadzba dane za 
zastavanú plochu v tomto prípade sú tri eurá za štvorcový meter ročne.  

Petržalka dlhodobo spolupracuje s prevádzkovateľmi dvoch z bunkrov v rámci petržalského 
opevnenia - OZ Zachráňme petržalské bunkre a Múzeum petržalského opevnenia, ktorí naozaj vo 
vlastnej réžii, či už finančnej alebo ľudskej, tieto bunkre zrevitalizovali a v súčasnosti ich sprístupňujú 
aj širokej verejnosti ako múzeá. Podľa zákona môže správca dane vo svojom všeobecne záväznom 
nariadení ustanoviť zníženie dane z nehnuteľností, alebo oslobodenie od tejto dane stavieb určených 
ako múzeá, galérie a podobne. V platnom VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľnosti sú od tejto 
dane zo stavieb oslobodené iba stavby slúžiace detským domovom a znížená sadzba je pre 
obyvateľov starších ako 70 rokov. Ak by sa toto oslobodenie vo VZN rozšírilo, tak Bratislava môže 
oslobodiť od dane aj stavby uvedené v citovanom zákone.  

Starosta Petržalky Vladimír Bajan sa pripája týmto k žiadosti riaditeľa Vojenského historického 
ústavu, aby hlavné mesto aj takto pomohlo spriechodniť podpísanie právneho rámca a tým zákonne 
potvrdiť činnosť uvedených združení v objektoch zverených do správy Vojenskému historickému 
ústavu. Takúto zmenu VZN určite podporí a verí, že tak urobia aj poslanci za Petržalku.  

Podľa Daniely Rodinovej z magistrátu mesto Bratislava pri súčasnom znení zákona nemôže 
znížiť daň alebo úplne oslobodiť od dane z nehnuteľnosti petržalské vojenské bunkre. Povedala však, 
že žiadosti o oslobodenie dane sa venujú. "Ak sa ukáže, že jednou z možností je prípadná zmena 
všeobecne záväzného nariadenia, tak mesto návrh zváži. Z časových dôvodov môže byť však 
predložený až na niektoré z budúcich mestských zastupiteľstiev po novembrových komunálnych 
voľbách," vysvetlila.  

Zároveň spresnila, že správca dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku môže 
všeobecne záväzným nariadením znížiť daň alebo oslobodiť od dane zo stavieb, alebo dane z bytov. 
Bunkre v zákone nie sú uvádzané. "Som presvedčený, že by sa za bunkre nemali platiť žiadne dane.  

My, dobrovoľníci, sme sa o ne začali starať nezištne, aby sme zachovali históriu, investovali sme 
do ich rekonštrukcie vlastné peniaze. A - nebolo ich málo. Sme radi, že ich Vojenský historický ústav 
zobral pod svoje krídla, ale skôr by to nejakú finančnú injekciu od štátu chcelo ako naopak. Moja 
predstava je, že by v Petržalke malo vzniknúť jedno múzeum vojenského opevnenia, ktoré by 
zastrešovalo všetky bunkre, a bolo by tak zaradené do siete múzeí bez akéhokoľvek zdaňovania," 
hovorí Miro Košírer, ktorý ako prvý začal s rekonštrukciou bunkrov, a neskôr založil OZ Zachráňme 
petržalské bunkre.  

 


