
Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

 

Predkladaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2008 sa sleduje 
najmä: 

 
-  uvedenie predpisu do súladu s platnými právnymi predpismi, 
- uvedenie predpisu do súladu so znením vyhlášky Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky 
na ubytovacie zariadenia a pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Touto vyhláškou bola 
zrušená vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa 
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do 
tried. 

- odôvodnený návrh rozšírenia úľav na dani vyplývajúci z aplikácie zákona 
č. 480/2002 Z. z. o azyle a doplnení niektorých zákonov, ako i osobám, ktoré vykonávajú 
dobrovoľnícku aktivitu (napr. dobrovoľnícka práca pre osoby s chorobami, a pod.) a pre 
ubytovaných za účelom výkonu práce v kategórii robotníckych profesií na stavbách na území 
Bratislavy, 

- spresnenie preukázania odôvodnenia poskytnutého oslobodenia od dane alebo 
zníženia dane prevádzkovateľom správcovi dane,    

- možnosť splnomocnenia na vydanie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia 
pre lepšiu orientáciu v ustanoveniach a sadzbách nariadenia. 

 
Pokles spotreby v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy mal odraz aj na dani 

za ubytovanie. Bratislavská hotelová asociácia konštatovala v priebehu roku 2009 55%-nú 
obsadenosť hotelov. 

 
Vývoj príjmov za roky 2006-2009 z titulu dane za ubytovanie bol nasledovný: 

 
Rok tis. EUR 
2006 1792 
2007 1908 
2008 2844 
2009 2254 
Zdroj: záverečný účet za príslušné roky 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli, elektronickej 
úradnej tabuli a internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch 
26.05. - 9. 06. 2010. Pripomienkové konanie fyzických osôb a právnických osôb bolo 
uskutočnené v lehote od 26. 05. - 4. 06. 2010, k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
neboli doručené žiadne pripomienky. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný 
v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva, stanoviská komisií sú priložené 
k materiálu na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. 
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Osobitná časť 

 

K čl. I 

K bodu 1 

Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia a pri ich zaraďovaní do kategórií 
a tried, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2008 bola zrušená vyhláška Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia 
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. V nadväznosti na 
zmenu predpisov sa upravuje znenie poznámky pod čiarou k odkazu 1. 

 
K bodu 2 

Navrhuje sa rozšíriť rozsah oslobodenia od dane za ubytovanie v § 8 ods. 1 písm. e) 
pre osoby s doplnkovou (subsidiárnou) ochranou v zmysle zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle 
v znení neskorších predpisov. Ochrana sa udeľuje v prípadoch, keď utečenci nespĺňajú 
podmienky pre udelenie azylu, ale v ich krajine pôvodu im hrozí reálna hrozba vážneho 
bezprávia. Predpokladaný počet osôb s priznanou subsidiárnou ochranou, ktoré majú alebo im 
bude udelený prechodný pobyt Cudzineckou políciou na území hlavného mesta je približne 
150. Prechodný pobyt im je udeľovaný na konkrétnu adresu alebo na obec. Tak ako všetci 
ostatní obyvatelia Slovenskej republiky aj cudzinci s povoleným prechodným pobytom sú 
zaevidovaní v registri obyvateľov SR v zmysle § 17 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. V súvislosti 
s uvedeným sa dopĺňa odkaz s poznámkou pod čiarou č. 2a na § 13a a 13b zákona 
č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
V písm. f) v § 8 odsek 1 sa  navrhuje rozšírenie oslobodenia od dane za ubytovanie 

pre osoby, ktoré vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu pre zdravotne postihnuté osoby na 
základe projektov inštitúcií Európskej únie a vykonávaná dobrovoľná práca nie je 
honorovaná.  

 

K bodu 3 

Navrhuje sa zaviesť zníženie dane o 75  % dane pre ubytovaných za účelom výkonu 
práce v kategórii robotníckych profesií na stavbách na území Bratislavy. Poskytované 
zníženie dane za ubytovanie sa týka zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb  
v kategórii robotníckych profesií uvedených napr. v klasifikácii zamestnaní (KZAM) 
Štatistického úradu SR, hlavná trieda 71 stavební robotníci  a zamestnanci v príbuzných 
odboroch alebo ostatní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a robotníci 
v príbuzných odboroch. Splnenie podmienky preukazuje daňovník prevádzkovateľovi 
potvrdením zamestnávateľa, alebo osoby v prospech ktorej práce na území Bratislavy 
vykonáva. Vystaviteľ v písomnom potvrdení uvedie identifikačné údaje daňovníka, dobu a 
miesto výkonu práce na území Bratislavy. 

 V zákone o miestnych poplatkoch v znení platnom do roku 2002 bol predmetom 
spoplatnenia poplatok za rekreačný pobyt, predmetom ktorého bol rekreačný pobyt turistov. 
Od roku 2002 bol poplatok nahradený poplatkom za pobyt v mieste sústredenia cestovného 
ruchu, do spoplatnenia bolo na rozdiel od predchádzajúceho znenia zahrnuté aj ubytovanie 
robotníkov v ubytovniach. Ubytovacie zariadenia namietali túto zmenu, bola prisľúbená 
náprava, avšak od roku 2005 bol zavedený systém miestnych daní a miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a k náprave neprišlo. Daň za ubytovanie 
v súčasnej výške v kategóriách ubytovní pre robotníkov činí až 27 % z ceny ubytovania. 
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V zmysle platnej úpravy zákona o miestnych daniach je možné stanoviť len jednu 
sadzbu za predmet dane, ktorým je počet prenocovaní. Nie je možné stanoviť viac sadzieb, 
napr. podľa kategórií ubytovacích zariadení, a nie je ani možné stanoviť sadzbu dane 
za ubytovanie percentuálnou sadzbou z ceny ubytovania. Vzhľadom na krátky čas pobytu nie 
je účelné riešiť tento problém vybavovaním prechodného pobytu robotníkov. Podľa 
informácií ubytovacích zariadení, robotníci sa ubytovávali v ubytovacích zariadeniach mimo 
Bratislavy. 

Vzhľadom k tomu, že ubytovanie robotníkov je nevyhnutné riešiť v prijateľných 
cenových kategóriách, navrhuje sa pre účely ubytovania zníženie 75 % dane pre osoby 
zamestnancov v kategórii robotníckych profesií ubytované za účelom výkonu práce 
v Bratislave. Splnenie podmienky preukazuje daňovník prevádzkovateľovi potvrdením 
zamestnávateľa s identifikáciou daňovníka a uvedením doby výkonu práce v Bratislave. Pri 
navrhovanom znížení dane by daňové zaťaženie daňou za ubytovanie činilo  cca 8,5 % k cene 
ubytovania v robotníckych ubytovniach za jedno prenocovanie.  

 
K bodu 4 

Navrhuje sa úprava ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia v § 8 odsek 3  s tým, 
že prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane alebo zníženie dane 
na príslušnom účtovnom doklade podľa zákona o účtovníctve a súčasťou účtovného dokladu 
je príloha preukazujúca odôvodnenosť poskytnutia oslobodenia od dane alebo zníženia dane.  

 

K bodu 5 

V súlade s uvedenými zmenami znenia všeobecne záväzného nariadenia o dani 
za ubytovanie sa navrhuje zodpovedajúca úprava prílohy č. 1 nariadenia. 

 
K čl. II 

Uvádza sa splnomocňovacie ustanovenie vyhlásiť úplné znenie všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie, 
ako vyplýva zo zmien vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2008 a týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

K čl. III 

 
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku v znení neskorších 

predpisov umožňuje stanoviť pri dani za ubytovanie zmenu všeobecne záväzného nariadenia 
aj v priebehu kalendárneho roka. Navrhuje sa účinnosť všeobecne záväzného nariadenia 
dňom 1. augusta 2010. 

 


