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Kód uzn. 1.2. 
6.3. 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava k zákonnosti všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľností 
v napadnutej časti § 5 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písmo. f), § 5 ods. 3 písm. e) a písm. f), ktorý 
bol zaslaný listom Krajskej prokuratúry Bratislava, sp. zn. Kd 410/13-14 zo dňa 30. 09. 2013 
a doručený Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave dňa 09. 10. 2013. 
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Dôvodová správa 
 

Listom Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. Kd 410/13-14 zo dňa 30.09.2013, ktorý 
bol doručený Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) dňa 
09.10.2013 podal prokurátor protest proti zneniu niektorých ustanovení Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľností 
(ďalej len „VZN č. 12/2012“). 

Súčasne prokurátor navrhol, aby protestom napadnuté ustanovenia tohto  VZN boli 
v lehote do 30 dní od doručenia protestu zrušené a nahradené novými, ktoré budú v súlade 
so zákonom. 
 
Protestom boli napadnuté nasledovné ustanovenia VZN: 

 
1. Ustanovenie § 5 ods.  1 VZN č. 12/2012: 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, 
Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určená 
vo výške: 

a) 0,36 eura za stavby na bývanie11) a drobné stavby,12) ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 

b) 0,30 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 1,43 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 1,40 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 3 eurá za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) 5 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 2 eurá za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

Prokuratúra v proteste uvádza ako najnižšiu sadzbu vo výške 0,36 eura (§ 5 ods. 1 písm. 
a), v skutočnosti najnižšia sadzba je vo výške 0,30 eura (§ 5 ods. 1 písm. b) za m2 zastavanej 
plochy; 10-násobok najnižšej sadzby je vo výške 3,00 eurá za m2 zastavanej plochy. Podľa 
protestu prokuratúry je v rozpore so zákonom stanovenie sadzieb vyšších ako 10-násobok 
najnižšej sadzby. 

 

2. Ustanovenie § 5 ods. 2 VZN č. 12/2012:  

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, 
Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a 
Vrakuňa je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určená vo výške: 
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a) 0,40 eura za stavby na bývanie11) a drobné stavby,12) ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 

b) 0,35 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 1,43 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 1,50 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 4 eurá za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) 6 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 3 eurá za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

Prokuratúra v proteste uvádza ako najnižšiu sadzbu vo výške 0,40 eura (§ 5 ods. 2 písm. 
a), v skutočnosti najnižšia sadzba je vo výške 0,35 eura (§ 5 ods. 2 písm. b) za m2 zastavanej 
plochy; 10-násobok najnižšej sadzby je vo výške 3,50 eura za m2 zastavanej plochy. Podľa 
protestu prokuratúry je v rozpore so zákonom stanovenie sadzieb vyšších ako 10-násobok 
najnižšej sadzby. 

 

3. Ustanovenie § 5 ods. 3 VZN č. 12/2012: 

(3) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mestskej časti Staré Mesto je za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy určená vo výške: 

a) 0,48 eura za stavby na bývanie11) a drobné stavby,12) ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 

b) 0,40 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 1,43 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 1,85 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 5 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) 8,30 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 4 eurá za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

Prokuratúra v proteste uvádza ako najnižšiu sadzbu vo výške 0,48 eura (§ 5 ods. 2 písm. 
a), v skutočnosti najnižšia sadzba je vo výške 0,40 eura za m2 zastavanej plochy; 10-násobok 
najnižšej sadzby je vo výške 4,00 eurá za m2 zastavanej plochy. Podľa protestu prokuratúry je 
v rozpore so zákonom stanovenie sadzieb vyšších ako 10-násobok najnižšej sadzby. 
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Vyjadrenie k protestu prokurátora:  

Bratislava upravovala sadzby dane z nehnuteľností s účinnosťou od 1. januára  2012 
podľa vtedy účinného znenia § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, 
citujeme:   
„(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným 
nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť 
s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne 
záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo 
v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa 
§ 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 
nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane 
vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1.“. 

 
Zákonom č. 460/2011 Z.z. s odloženou účinnosťou od 1.12.2012 bolo ustanovenie § 12 

ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. zmenené nasledovne, citujeme:. 
„(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným 
nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom 
katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho 
obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok 
v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby 
dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb 
pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby 
dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené 
v § 10 ods. 1, ak § 104f ods. 3 neustanovuje inak.“. 

Postup pri úprave sadzieb dane z nehnuteľností v ďalšom období po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmeny dňom 1. decembra 2012  sa riadi prechodným ustanovením § 104f ods. 3 
zákona č. 582/2004 Z.z., ktoré znie: 
„(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane 
zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, 
správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 
zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb 
ustanovená v § 12 ods. 1.“. 

Správca dane z nehnuteľností Bratislava v období po 1.12.2012 (po nadobudnutí účinnosti 
novely 582/2004 Z.z. zákonom č. 460/2011 Z.z.) už sadzby dane z nehnuteľností nemenil. 
(Pozn.: na rok 2013). 

K danej problematike v prílohe prikladáme stanovisko MF SR zo dňa 18.09.2013. MF SR 
sa s postupom prokuratúry nestotožňuje. 

Z dostupných informácií uvádzame, že prokurátor vzniesol voči prekročeniu zákonom 
povoleného násobku najvyššej sadzba dane z nehnuteľností oproti najnižšej sadzby dane 
z nehnuteľností v danej skupine nehnuteľností (pozemky, stavby, byty) minimálne v mestách 
Trenčín, Púchov a Považská Bystrice; mestá prijali uznesenie mestských zastupiteľstiev 
protestom nevyhovieť. 

Na rozdiel od predchádzajúcich protestov Krajskej prokuratúry Bratislava, prokurátorka 
navrhuje, aby protestom napadnuté ustanovenia tohto VZN boli v lehote do 30 dní 
od doručenia protestu zrušené a nahradené novými, ktoré budú v súlade so zákonom.     
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Z dôvodu krátkosti takto stanovenej lehoty považujeme túto požiadavku za procesne 
neuskutočniteľnú a na zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 24.10.2013 predkladáme návrh uznesenia nevyhovieť protestu prokurátora 
v súlade s  ustanovením § 25 ods. 2 a 4 zákona č. 153/2001 o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov. 
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