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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 
 
s ú h l a s í 
 
so znením  návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani 
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 4/2020. 
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Dôvodová  správa 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava doručilo dňa 30.05.2022 do podateľne 
Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka žiadosť o pripomienky k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 
 
Národná rada SR schválila dňa 25.11.2021 zákon č. 470/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“), ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 11.12.2021. 
 
Podľa čl. I bod 1 novely zákona sa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon 582/2004 Z. z.“) mení v §17 ods. 3 písm. b) tak, že obce majú možnosť všeobecne 
záväzným nariadením ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od 
dane z bytov: „stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport“. 
 
V zmysle prijatého zákona sa jedná o stavby, ktoré sú klasifikované podľa zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov v prílohe č. 7 podľa kódu druhu stavby ako kód 19, druh stavby 
budova pre šport a na rekreačné účely a v prílohe č. 10 podľa kódu druhu nebytového 
priestoru ako kód 10, druh stavby nebytového priestoru telovýchovné a športové zariadenie. 
 
Celková výška dane za stavby, resp. ich časti, ktoré sú užívané na šport, za všetky mestské 
časti za rok 2021 je pred poskytnutím úľavy vykalkulovaná na 1 000 811,18 eur. Súpis 
daňových subjektov sa môže meniť a do evidencie môžu pribúdať nové, v tomto roku 
neidentifikované subjekty. Vyčíslená daňová povinnosť subjektov, ktoré by eventuálne mohli 
spĺňať podmienky pre zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov, ktoré sú užívané na šport 
so sídlom v MČ Bratislava-Petržalka za rok 2021 predstavuje 206 660,61 eur. 
  
Finančný dopad prijatého VZN k poskytnutiu 50 % úľavy pre športoviská vychádza 
z poklesu príjmu z dane z nehnuteľností, ktorý je pre mestské časti rozdeľovaný na 
základe schváleného percentuálneho podielu pre mestské časti. Pre MČ Bratislava-
Petržalka by tento pokles príjmu v roku 2021 predstavoval 39 300 eur. 

Podpora športu je zakotvená v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 (PHSR), ktorý je základným a 
kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy. Vychádza z poznania situácie a 
konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov 
v území, a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti športu a športovej infraštruktúry je 
definovaná ako jeden zo špecifických cieľov a opatrení PHSR. MČ Bratislava-Petržalka 
podporuje športové aktivity aj na základe dvoch platných všeobecne záväzných nariadení – 
VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a VZN č. 16/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
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Preto odporúčame návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 4/2020, ktorý umožňuje poskytnutie úľavy od dane zo stavieb alebo od dane 
z bytov: stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport, schváliť. 

Materiál bol prerokovaný na Miestnej rade dňa 21.06.2022 s výsledkom hlasovania: 
prítomných 7, za 4, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


