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Dôvodová správa 

 k informačnému materiálu o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom 

 

Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonal 

podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 schválený uznesením č. 552/2016 zo dňa 

29.6.2016 kontrolu dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016 bola predložená na rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. marca 2017. 

 

Uznesením MsZ č. 733/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 mestské zastupiteľstvo 

požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť informáciu o spôsobe a plnení 

navrhovaných opatrení hlavným kontrolórom hlavého mesta SR Bratislavy. 

 

Z predloženej správy vyplynuli opatrenia a nedostatky, ktoré bolo potrebné doriešiť. 

Na základe uvedeného sa predkladá tento informačný materiál, ktorý popisuje jednotlivé body 

v správe a postup ich riešenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informačný materiál 

 

o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení hlavným kontrolórom hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  

 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

útvaru za rok 2016   

Uznesenie č. 733/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017                         

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

   

                                                     B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložiť informačný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení hlavným 

kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy 

T: 29.06.2017 

 

 

 

Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonal podľa 

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 schválený uznesením č. 552/2016 zo dňa 

29.6.2016 kontrolu dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016 bola predložená na rokovanie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29. marca 2017.Mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní prijalo uznesenie č. 733/2017 časť B zo dňa 29.03.2017, v ktorom berie na 

vedomie správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a žiada predložiť informačný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných 

opatrení hlavným kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 29.06.2017. 

 

A/Kontrola opatrení: 

 

K bodu 1/ 

 

Pôvodné opatrenie: Vyzvať daňovníkov na splnenie oznamovacej povinnosti v zmysle 

daňového poriadku vo všetkých prípadoch, kde nebola daň vyrubená z dôvodu, že daňovník 

nepodal oznámenie vzniku daňovej povinnosti. Následne uložiť pokutu za nesplnenie si 

oznamovacej povinnosti a vyrubiť daň. 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené.  

Nové opatrenie: Zabezpečiť miestne zisťovanie zo strany OMDaP v období, na ktoré je 

vydané povolenie, kontrolovať daňovníkov najmä v dňoch tesne po uplynutí povolenia 

cestného správneho orgánu, resp. oznámenia.  

 

 

 



Vyjadrenie k opatreniu:  

 

Správca dane vykonáva miestne zisťovanie v zmysle daňového poriadku. V súčasnosti sa 

pracovníci správcu dane snažia v rámci svojej agendy vykonávať miestne zisťovania 

v sporných prípadoch v procese daňového konania, najmä však pred vydaním rozhodnutia 

o vyrubení dane. Nakoľko uvedenú agendu vykonávajú len dvaja pracovníci, nie je možné 

zabezpečiť výkon miestneho zisťovania u všetkých daňových subjektov, ktoré sú v procese 

daňového konania. V mesiaci jún sa správca dane zameriava na výkon miestneho zisťovania 

v prípade umiestnenia letných terás, kde je potrebné skontrolovať povolenú výmeru a dobu 

užívania verejného priestranstva. Správca dane v rámci uvedeného požiada o súčinnosť 

mestskú políciu. O výsledkoch kontrol budú následne pracovníci správcu dane informovať 

mestského kontrolóra.  

 

K bodu 4/ 

 

Pôvodné opatrenie: Požiadať Okresný úrad v Bratislave o doručenie povolenia na čiastočnú 

uzávierku jazdného pruhu na Račianskej ulici v dňoch 26.10.2015 až 28.10.2015. 

 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené len čiastočne, lebo nesplnilo svoj účel.  

 

Nové opatrenie: Doriešiť užívanie verejného priestranstva bez povolenia a v prípade 

preukázania zaujatia verejného priestranstva vyrubiť daň.  

 

Vyjadrenie k opatreniu:  

Oddelenie správy komunikácií požiadalo listom zo dňa 31.3.2016 Okresný úrad Bratislava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o informáciu či v dňoch 26.10.15 - 

28.10.2015 vydali čiastočnú uzávierku komunikácie. Račianska pre stavebníka ,, Obytný 

súbor Škultétyho", nakoľko OSK neevidovalo žiadnu žiadosť o vyjadrenie k čiastočnej 

uzávierke komunikácie. Listom zo dňa 27.4.2016  obdržalo OSK odpoveď od Okresného 

úradu Bratislava, že v uvedenom období nebolo vydané povolenie čiastočnej uzávierky cesty 

II/502 Račianska v uvedenom úseku. Ďalej bolo oznámené, že v období od 26.10.2015 do 

30.10.2015 bol vydaný súhlas pre použitie pojazdného dopravného značenia na kompletizáciu 

cestnej dopravnej signalizácie a vykonanie jej funkčných skúšok v rámci stavby ,,Obytný 

súbor Škultétyho", pre ktoré v súlade s vyjadrením dopraného inšpektorátu nebolo potrebné 

vydávať povolenie uzávierky vzhľadom na krátky úsek jazdného pruhu cesty a tiež časový 

úsek. Keďže príslušný cestný správny orgán o čiastočnom obmedzení vedel, a obmedzenie si 

podľa ich vyjadrenia nevyžadovalo vydanie povolenia uzávierky, v uvedenej veci OSK ďalej 

nekonalo.   

Referát správy a údržby pozemných komunikácií nerieši  a nie je kompetentný viesť správne 

konania, rieši najmä stavebnú údržbu komunikácií v správe OSK, vyjadrenia k rozkopávkam 

z dôvodu určenia podmienok spätných úprav a vyjadrenia k projektovým dokumentáciám z 

hľadiska navrhovaných konštrukcií. 

Nakoľko nebolo vydané povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva, ktoré by 

jednoznačne definovalo predmet a účel užívania verejného priestranstva, správca dane daň 

nevyrubil.  

 

 

 

 

 

 



K bodu 5/ 

 

Pôvodné opatrenie: Doriešiť umiestnenie reklamnej stavby na fasáde bytového domu 

Manderla na Nám. SNP, ktoré presahuje nad komunikácie vo vlastníctve mesta a vyzvať MČ 

Staré Mesto o urýchlené riešenie umiestnenia reklamnej stavby bez povolenia na fasáde 

bytového domu Manderla.  
 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené čiastočne.  

 

Nové opatrenie: Doriešiť umiestnenie reklamného zariadenia nad komunikáciou vo 

vlastníctve mesta bez majetkového vzťahu.  

 

Vyjadrenie k opatreniu:  

 

Vlastník reklamného zariadenia, ktoré bolo umiestnené na fasáde bytového domu Manderla 

na Nám. SNP č. 23 v Bratislave, bol vyzvaný na zaplatenie odplaty za presah reklamného 

zariadenia na pozemok reg. C-KN parc. č. 21335/1, k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

K bodu 6/ 

 

Pôvodné opatrenie: Zriadiť pracovnú skupinu s cieľom zabezpečiť opatrenia navrhované 

vedúcim oddelenia IT, uvedené v závere správy, resp. navrhnúť a implementovať zlepšenia v 

procese výberu daní so zreteľom na IT.  

Navrhnúť systémové riešenie (so zreteľom na možnosti implementácie do praxe) s cieľom 

získať prehľad o uhradených/neuhradených platbách vyrubených daní, poplatkov a pokút 

spracovávaných na MAG BA. 

 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie do ukončenia kontroly nebolo splnené.  

 

Nové opatrenie: Predĺženie termínu do 31.3.2017 

 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Reporty o uhradených/neuhradených platbách vyrubených daní, poplatkov a pokút  sú v 

súčasnosti v rámci IS Noris zrealizované. 

Na pracovných stretnutiach sa za účasti všetkých dotknutých oddelení a orgánov, ktoré 

zabezpečujú agendu ohľadne dane za užívanie verejného priestranstva konzultovali 

problematické body s cieľom zefektívnenia procesu vyrubovania dane so zreteľom na IT. 

Systémové riešenie procesu vystavovania rozhodnutí sekciou dopravy, generovanie dokladov 

a ich následný prenos dát do modulu daní  je dlhodobý proces a  predpokladom realizácie 

riešenia je podrobná analýza a identifikácia zdrojových dát potrebných na tvorbu 

požadovaných prehľadov.  

Analýzu je potrebné vykonať  na základe požiadaviek sekcie dopravy, ktorej sa riešenie týka, 

so súčinnosťou sekcie financií. 

Termín: 31.12.2017 

 

 

 

 



K bodu 7/ 

 

Pôvodné opatrenie: Všetky nové zmluvy o nájme uzatvárať v súlade s platnými predpismi 

tak, aby bol nájomca povinný hradiť nájomné od dňa účinnosti zmluvy. 

 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené čiastočne.  

 

Nové opatrenie: Predložiť vzory nájomných zmlúv potvrdzujúce splnenie vyššie uvedeného 

opatrenia mestskému kontrolórovi.  

 

Vyjadrenie k opatreniu:  

 

V uzatváraných nájomných zmluvách je v súčasnosti zakotvená povinnosť nájomcu platiť 

nájomné odo dňa účinnosti zmluvy. Táto povinnosť bola zapracovaná aj do vzorových zmlúv, 

ktoré pripravilo oddelenie legislatívno-právne.   

 

ÚMK bolo e-mailom oznámené, že uvedené vzorové zmluvy, v ktorých je táto povinnosť 

nájomcu zapracovaná, sú k nahliadnutiu na internom disku hlavného mesta. 

 

K bodu 9/ 

 

Pôvodné opatrenie: Upraviť postup pri vymáhaní daňových pohľadávok v spolupráci s OLP. 

 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené čiastočne.  

 

Nové opatrenie: Predĺženie termínu do 31.3.2017. 

 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Na základe odsúhlaseného postupu realizácie vymáhania a exekvovania daňových 

pohľadávok bolo zrealizované pracovné stretnutie so súdnou exekútorkou aj za účasti OLP, 

na ktorom boli dohodnuté pracovné postupy vymáhania daňových nedoplatkov a zasielanie 

vykonateľných výkazov daňových nedoplatkov priamo súdnej exekútorke.   

K 31.03.2017 správca dane odstúpil externej súdnej exekútorke nedoplatky všetkých 

daňových subjektov za obdobie do konca roka 2015, u ktorých celková pohľadávka prevýšila 

sumu 100,- Eur.   

Celkovo bolo súdnej exekútorke odstúpených 119 vykonateľných výkazov daňových 

nedoplatkov v celkovej sume cca 499 500 EUR, z toho už uhradené exekúcie k 29.5.2017 sú 

vo výške 121.540,67 EUR. 

 

Na novovzniknuté pohľadávky za rok 2016 a 2017 boli zo strany správcu dane zaslané výzvy 

na zaplatenie nedoplatku.  

 

K bodu 10/ 

 

Pôvodné opatrenie: Doplniť smernicu č. 4 – Zásady vykonávania finančnej kontroly 

v prílohe č. 2 o dokumenty týkajúce sa OMDP. 

 

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie splnené.  

Nové opatrenie: Doriešiť vykonávanie základnej finančnej kontroly na dokladoch, ktoré 

vyhotovuje oddelenie dopravy. 

 



Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Výkon základnej finančnej kontroly nad dokladmi oddelenia dopravy je v štádiu riešenia 

 

K bodu 11/ 

 

Pôvodné opatrenie: Zriadiť pracovnú skupinu s cieľom zabezpečiť koordináciu oddelení 

(MsP, Sekcia SKZPaSC, SNM, SF, KRM) ktoré zabezpečujú agendu ohľadne užívania 

verejného priestranstva s cieľom zefektívniť proces vyrubovania dane za užívanie verejného 

priestranstva a vykonávanie kontrol na mieste užívania verejného priestranstva. 

  

Vyhodnotenie kontroly: Opatrenie nebolo splnené.  

 

Nové opatrenie: Predĺženie termínu do 31.3.2017. 

 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Bolo zrealizovaných niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých sa za účasti všetkých 

dotknutých oddelení a orgánov, ktoré zabezpečujú agendu ohľadne dane za užívanie 

verejného priestranstva konzultovali problematické body s cieľom zefektívnenia procesu 

vyrubovania dane. Boli dohodnuté postupy zasielania podkladov k vyrubeniu dane 

(rozhodnutí povoľovacieho orgánu ako aj súhlasných stanovísk) od príslušných oddelení. 

Taktiež bol dohodnutý výkon kontrol správcu dane za účasti mestskej polície. V mesiaci 

október 2016 bol zrealizovaný výkon kontrol letných terás správcom dane za účasti mestskej 

polície.  

V mesiaci apríl 2017 prebehlo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny za účasti hlavného 

kontrolóra mesta, ktorého cieľom bolo potvrdenie správnosti nastavených procesov. Zo 

záveru stretnutia vyplynulo, že aktuálne prezentovaný proces je správny a zohľadňuje 

kompetencie jednotlivých oddelení. Zároveň vyplynula potreba vypracovania smernice za 

účelom interného obehu dokladov tak, aby bolo zabezpečené úplné a včasné postupovanie 

informácii správcovi dane, ktorý následne začne daňové konanie. 

 

  

  

Stanovisko k jednotlivým bodom správy, v ktorom bolo konštatované, že na predmetné 

zistenia nebolo reagované:  

 

1/ Zaujatie verejného priestranstva na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 

 

Opatrenie: Vyzvať daňovníka na splnenie oznamovacej povinnosti, v prípade jej nesplnenia 

určiť daň v súlade so zákonom.  

 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Oznamovacia povinnosť bola zo strany všetkých daňových subjektov, ktorým bolo vydané 

povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva cestným správnym orgánom splnená. 

Daň v niektorých prípadoch nebola vyrubená, nakoľko na užívané pozemky bola uzatvorená 

nájomná zmluva. V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady verejným priestranstvom nie sú pozemky, 

ktoré obec prenajala podľa osobitného zákon. Taktiež v niektorých išlo o pristavenie vozidiel 

do 12 hodín, ktoré sa v zmysle VZN nezdaňujú. 

 

 



3/ Pohľadávky 

 

Odporúčanie kontroly: V súlade s platnými predpismi zefektívniť proces inkasovania 

splatných pohľadávok priebežnou starostlivosťou o pohľadávky. O splatných pohľadávkach 

k termínu do 31.3.2017 informovať mestského kontrolóra.  

 

Vyjadrenie k odporúčaniu kontroly: 

 

Správca dane postupuje v procese vymáhania daňových pohľadávok podľa daňového 

poriadku. Všetkým daňovým subjektom, ktoré mali k 31.3.2017 pohľadávky a neboli 

predmetom exekučného konania bola zaslaná  v apríli 2017 výzva na zaplatenie nedoplatku.  

 

Taktiež boli k 31.03.2017 odstúpené externej súdnej exekútorke nedoplatky všetkých 

daňových subjektov za obdobie do konca roka 2015, u ktorých celková pohľadávka prevýšila 

sumu 100,- Eur. Celkovo bolo súdnej exekútorke odstúpených 119 vykonateľných výkazov 

daňových nedoplatkov v celkovej sume cca 499 500 EUR. Z toho už uhradené exekúcie 

k 29.5.2017 sú vo výške 121.540,67 EUR. 

 

Informáciu o stave aktuálnom stave pohľadávok k 31.03.2017 bude zaslaná útvaru mestského 

kontrolóra v mesiaci jún 2017. 

 

4/ Kontrola vykonávaná mestskou políciou 

Odporúčanie kontroly: Zabezpečiť priebežnú spoluprácu odborných útvarov magistrátu 

hlavného mesta s MsP pri vykonávaných kontrolách a miestnom zisťovaní.  

 

Vyjadrenie k odporúčaniu kontroly: 

 

Na pracovnom stretnutí v mesiaci apríl 2017 za účasti hlavného kontrolóra mesta bolo 

navrhnuté, aby v rámci kontrol všetky dotknuté oddelenia zapojili aj mestskú políciu, nakoľko 

magistrát nemá kapacity na vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť. S navrhnutým riešením všetky 

oddelenia súhlasili.  

Na základe navrhnutého riešenia oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií požiada 

mestskú políciu o spoluprácu  pri výkone miestneho zisťovania v prípade umiestnenia letných 

terás, kde je potrebné skontrolovať povolenú výmeru a dobu užívania verejného priestranstva. 

O výsledkoch kontrol budú následne pracovníci oddelenia informovať mestského kontrolóra.  

 

 

B/Nové vybrané oblasti 

1. Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Námestie 1. mája a Námestie Slobody 

Vyjadrenie:  

Ide o užívanie verejného priestranstva za účelom zariadenia staveniska pre stavbu 

„Polyfunkčný objekt Námestie 1. mája“. Vyrubená daň je daňovým subjektom uhrádzaná 

v stanovených splátkach v lehote ich splatnosti. 

 

 

 



2. Verejný priestor Mýtna – Radlinského 

Opatrenie: Vyzvať daňovníka na splnenie si daňovej povinnosti a vyrubiť daň.  

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Hlavné mesto vydalo dve povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mýtna ulica 

za účelom pristavenia vozidla pre vykládku stavebného materiálu mimo dopravnej špičky na 

dobu od 19.1.2016 do 30.6.2016 a od 21.7.2016 do 31.12.2016 na vozovke o výmere 50 m². 

Daňovník si v obidvoch prípadoch splnil oznamovaciu povinnosť, ale nakoľko ju nepodal 

v lehote ustanovenej správcom dane, boli mu vyrubené pokuty. Obidve pokuty boli uhradené. 

Nakoľko v oboch prípadoch išlo o pristavenie vozidiel do 12 hodín, správca dane v zmysle 

VZN daň nevyrubil. 

 

Taktiež boli zo strany Hlavného mesta vydané tri povolenia za účelom nepodchodného 

lešenia pre stavbu „Administratívno-obytný komplex Mýtna, Radlinského“ v celkovej dobe 

od 1.6.2016 do 30.11.2016. Daňovník si vo všetkých troch prípadoch splnil oznamovaciu 

povinnosť, ale nakoľko ju nepodal v lehote ustanovenej správcom dane, boli mu vyrubené 

pokuty. Všetky pokuty boli uhradené. Daň za užívanie verejného priestranstva bola vyrubená 

a uhradená.  

Odporúčanie kontroly: Riešiť spoplatnenie využívania verejného priestranstva za účelom 

realizácie výstavby z verejného priestranstva, ktoré sa v súčasnosti uskutočňuje aplikáciou  

§ 6 ods. 1 písm. f v prípade potreby aj legislatívnou iniciatívou k zákonu o miestnych daniach 

582/2004 Z.z. 

Vyjadrenie k odporúčaniu kontroly: 

 

Úpravu znenia § 6  ods. 1 písm. f) VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 

za účelom umiestnenia stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych 

zariadení, palív, výkopku a zeminy (zahŕňa pristavenie vozidla na vykládku a nakládku 

stavebného materiálu do 12 hodín) je potrebné upraviť pri tvorbe novely VZN o dani za 

užívanie verejného priestranstva. Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií bude pri 

tvorbe VZN uvedenú zmenu znenia  brať na vedomie. 

 

3. Zaujatie verejného priestranstva v priestore medzi Račianskou, Kominárskou 

a Šulktétyho 

Opatrenie: Doriešiť vyrubenie dane za celý priestor užívania verejného priestranstva 

a o postupe riešenia podať informáciu mestskému kontrolórovi. 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Na základe správneho konania a všetkých povolení vydaných na zvláštne užívanie chodníka 

popri prejazdnom úseku cesty II/502 (Račianska, Kominárska, Legérského, Kraskova, 

Budyšínska) a splnenia oznamovacej povinnosti zo strany daňovníka bola daň za užívanie 

verejného priestranstva vyrubená a následne aj uhradená. Taktiež boli vyrubené pokuty za 

nesplnenie oznamovacej povinnosti v lehote určenej správcom dane. Pokuty boli uhradené. 

Informáciu o postupe riešenia zašle správca dane mestskému kontrolórovi v mesiaci jún 2016. 

 

4. Verejné priestranstvo – chodník a komunikácia popri Staromestskej ul. 

Opatrenie: Doriešiť vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva a vysporiadať 

umiestnenie reklamného zariadenia na chodníku vo vlastníctve mesta.  

 



Vyjadrenie k opatreniu: 

  

Cestný správny orgán v rámci svojej úradnej činnosti zistil, že chodník na predmetnej 

miestnej komunikácii, na ktorom boli umiestnené unimo bunky, opletenie stavby a silo, bolo 

súčasťou stavby povolenej  na základe stavebného povolenia, ktoré vydalo Hlavné mesto SR 

Bratislava. Z uvedeného vyplýva, že na zvláštne užívanie uvedenej miestnej komunikácie 

nebolo potrebné povolenie cestného správneho orgánu. 

Na základe uvedenej skutočnosti daň za užívanie verejného priestranstva nebola vyrubená, 

nakoľko v prípade vydania stavebného povolenia je vysporiadaný vzťah k pozemku, či už 

v rámci vlastníctva alebo nájmu.  

 

5. Zvláštne užívanie chodníka popri miestnej komunikácii Bajkalská ul. 

Odporúčanie kontroly:  Na stretnutí kontrolórov s riaditeľmi sekcií, ktorých sa týka táto 

správa riešiť aj otázku súčasného platenia nájmu za pozemok a dane za zaujatie verejného 

priestranstva.  

Vyjadrenie k odporúčaniu kontroly: 

 

Uvedená problematika bola otvorená na pracovnom stretnutí v apríli 2017 za účasti hlavného 

kontrolóra mesta. Sekciou správy nehnuteľností bolo potvrdené, že výška nájmu zakotvená v 

nájomných zmluvách je vždy tvorená v súlade so sadzbami uvedenými vo VZN o dani za 

užívanie verejného priestranstva. 

V prípade existencie nájomnej zmluvy nie je možné daň vyrubiť, nakoľko to zákon 

neumožňuje.   

 

6. Zvláštne užívanie miestnej komunikácie Račianske mýto 

Opatrenie: Vyrubiť  daň podľa skutočného užívania verejného priestranstva a o postupe 

informovať mestského kontrolóra. 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Na základe vykonanej kontroly kontrolnou skupinou bolo zistené, že daňový subjekt užíval 

verejné priestranstvo nad rámec výmery, ktorá bola povolená rozhodnutím cestného 

správneho orgánu. Na základe uvedeného správca dane vyzval daňový subjekt na doplnenie 

podania v rámci daňového konania vo veci skutočného užívania verejného priestranstva. 

Daňový subjekt na výzvu reagoval, údaje doplnil, a následne mu bola správcom dane 

vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Informáciu o postupe riešenia ako aj 

doklady zašle správca dane mestskému kontrolórovi v mesiaci jún 2016. 

 

7. Zvláštne užívanie chodníka  popri prejazdnom úseku cesty II/502 Račianska ul. č. 

47-51  

Opatrenie: Vyrubiť daň podľa skutočného užívania verejného priestranstva a predložiť 

mestskému kontrolórovi  správu o doriešení zaujatia verejného priestranstva na ul. Račianska 

47 až 51. 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola  v predmetnej veci zo strany správcu dane 

vyrubená. Zo stanoviska k prevzatiu chodníka zo dňa 19.10.2016 bolo uvedené, že chodník 

bol poškodený a teda bolo potrebné ho opraviť v lehote do 6.11.2016. Následne správca 

komunikácie zistil, že chodník v uvedenom termíne nebol opravený a stanovil nový termín na 



odstránenie do 15.12.2016.Stavebník opravu chodníka zrealizoval dňa 13.12.2016. Nakoľko 

v uvedený deň bolo opätovne zabraté verejné priestranstvo za účelom opravy chodníka 

daňový subjekt si splnil oznamovaciu povinnosť a následne mu bola zo strany správcu dane 

vyrubená daň. 

 

8. Zvláštne užívanie chodníka popri prejazdnom úseku cesty II/502 Račianska ul. č. 43 

Opatrenie: Vyrubiť daň podľa skutočného užívania verejného priestranstva a predložiť 

mestskému kontrolórovi správu o doriešení zaujatia verejného priestranstva na ul. Račianska 

43 a zabezpečiť vykonávanie kontrol zaujatia verejného priestranstva za účelom overenia 

skutočného užívania verejného priestranstva. 

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Daň nebola v uvedenej veci vyrubená, nakoľko išlo o zvláštne užívanie verejného 

priestranstva za účelom umiestenia lešenia bez reklamy do 60 dní z dôvodu zatepľovania 

bytového domu. V zmysle VZN sa zdaňuje umiestenie lešenia až nad 60 dní.   

Na základe zistení kontrolnej skupiny, t.j. že na uvedenom lešení bola umiestnená reklama, 

bol daňový subjekt vyzvaný na doplnenie fotodokumentácie lešenia, z ktorej správca dane 

bude vychádzať v ďalších úkonoch daňového konania. 

 

9. Užívanie miestnych komunikácii v Karlovej Vsi 

Opatrenie: Doriešiť užívanie verejného priestranstva bez povolenia cestného správneho 

orgánu  a vyzvať daňovníka na splnenie si oznamovacej povinnosti a vyrubiť daň.  

Vyjadrenie k opatreniu: 

 

Ide o umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad na ul. H. Meličkovej  Kuklovskej ulici, 

kde blokujú jeden jazdný pruh. Ide o problém na celom území hlavného mesta, kedy nie je 

možné umiestniť kontajnery na iné miesto. V zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta ak stanovište nie je 

určené na mieste dostupnom zvozovej technike spoločnosti OLO, a.s., hlavné mesto na 

základe dohody so správcom nehnuteľnosti určí iné odvozné miesto. Nakoľko sa jedná 

o lokalitu, kde má spoločnosť OLO, a.s. problém s manipuláciou nádob, boli nádoby 

umiestené na uvedené miesta. Hlavné mesto je povinné zabezpečovať zber, odvoz 

a zneškodnenie komunálneho odpadu. Každý obyvateľ hlavného mesta platí miestny poplatok 

za odpad.  

 

Správca dane má zato, že nejde o zaujatie verejného priestranstva v pravom slova zmysle. 

Jednotliví obyvatelia bytových domov za umiestnenie nádob, ktoré je dostupné zvozovej 

technike OLO, a.s., nemôžu niesť zodpovednosť.  

 

 

 

 


