
Opatrenia k výsledkom kontroly  uvedených v Správe č. 9/2015 – kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012  o dani za užívanie verejného priestranstva

č. Opatrenia Popis opatrenia Sekcia Zodpovedny

92015/001

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 nesplenenie si oznamovacej povinnosti a vyrubiť daň. Sekcia Financna Kasander

92015/002

Zaslať výzvu spoločnostiam na uhradenie dane, vyrubiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu, v 

relevantných prípadoch vymáhať pohľadávky z minulých období.

Dorubiť daň za skutočné užívanie verejného priestranstva  u kontrolovaných daňovníkov po predložení 

dokladov správcovi dane preukazujúcich danú skutočnosť. Sekcia Financna Kasander

92015/003

Začať správne konanie za zaujatie verejného priestranstva, resp. vyrubiť daň za jeho užívanie pri 

prevádzkovateľovi,  ktorí boli predmetom kontroly. 

Vyrubiť spätne daň  za zvláštne užívanie miestnej komunikácie na základe povolení vydaných Okresným 

úradom v Bratislave. Sekcia Finančná Kasander

92015/004

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 OSK Baláž

92015/005

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. Sekcia SNM Bialko

92015/006

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. 

Navrhnut systemove riesenie (so zretelom na moznosti implementacie do praxe) s cielom ziskat prehlad o 

uhradenych/neuhradenych platbach vyrubenych dani, poplatov a pokut spracovavanych na MAG BA. OIT Peev

92015/007

Všetky nové zmluvy o nájme uzatvárať v súlade s platnými  predpismi tak, aby bol nájomca povinný hradiť 

nájomné odo dňa účinnosti zmluvy, Sekcia SNM Bialko

92015/008

zakotviť  do nájomných zmlúv, ktorých predmetom nájmu sú pozemky pod verejným priestranstvom  

povinnosť nájomcu , aby pred užívaním verejného priestranstva mal vydané rozhodnutie resp. povolenie od 

príslušného cestného správneho orgánu a jedno vyhotovenie zmlúv postupovať na Sekciu dopravy. Sekcia SNM Bialko

92015/009 Upraviť postup pri vymáhaní daňových pohľadávok v spolupráci s OLP. Sekcia Financna Kasander
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č. Opatrenia Popis opatrenia Sekcia Zodpovedny

92015/010 Doplniť Smernicu č. 4 – Zásady vykonávania finančnej kontroly v prílohe č. 2 o dokumenty týkajúce sa OMDP REF KONTROLY Ing. Bullova

92015/011

Zriadiť pracovnú skupinu s cieľom zabezpečiť koordináciu oddelení (MsP, Sekcia SKZPaSC, SNM, SF, KRM) 

ktoré zabezpečujú agendu ohľadne užívania verejného priestranstva s cieľom zefektivniť proces vyrubovania 

dane za uzivanie verejneho priestranstva a vykonávanie kontrol na mieste užívania verejného priestranstva. Sekcia Financna Kasander

92015/012

Doriešiť postup OMDP pri oznámeniach, v ktorých sú dátumy užívania v rozpore s vydaným povolením 

cestného správneho orgánu. 

Sekcia financna + 

Sekcia dopravy

Kasander

Kratochvíľová
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