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Informa čný materiál 
o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 
VZN 

 
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonal 

podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schválený uznesením č. 1646/2014 zo dňa 
3.7.2014 následnú finančnú kontrolu dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 VZN. Správa o výsledkoch 
kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy bola 
predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. júna 
2015, súčasťou správy bol návrh opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 pod 
bodom 1-6 čl. 1.6 správy. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní prijalo uznesenie 
č. 213/2015 zo dňa 24.-25. 6. 2015, v ktorom berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol 
vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Plnenie opatrení: 
  

1. Zabezpečiť prístup Bratislavskej organizácii cestovného ruchu k poskytovaniu výstupov 
zostáv v pohľadoch na ubytovacie prevádzky a počet prenocovaní, prípadne iné vecné 
činitele ovplyvňujúce výber dane za ubytovanie, ktoré by prípadne mohli byť publikované 
aj na webovej stránke mesta. 
Zodpovedný riaditeľ magistrátu, ved. OIT, predseda predstavenstva BTB, T: 31.12.2015 

 
Náplň opatrenia prerokovaná s BOCR v dňoch 25.-26.1.2016. BOCR má záujem 
o vzájomnú výmenu informácií. Spoločne budú prerokované konkrétne položky, ktoré by 
mohli byť zabezpečované pravidelným online spojením alebo prenosom informácií za 
účasti útvaru informačných technológií magistrátu.  
T: pracovné stretnutie do 29.02.2016 
KT: 30.06.2016  

 
2. Spracovať prehľad existujúcich pohľadávok dane za ubytovanie k 31.12.2014 a postúpiť 

ich OLP na odstúpenie súdnemu exekútorovi. 
Zodpovední: ved. OLP, ved. OMDaP T: ihneď 

 
Úloha splnená. Prehľad spracovaný ihneď a postúpený OLP, pohľadávky podľa zoznamu, 
ktoré neboli predmetom iných konaní, boli odstúpené OLP na odovzdanie súdnemu 
exekútorovi. 

 
3. Novovzniknuté pohľadávky po 1.7.2015, ktoré po odoslaní výzvy na úhradu v náhradnom 

termín nebudú uhradené, budú riešené prostredníctvom vysúťaženého exekútora. 
Zodpovední: ved. OLP, ved. OMDaP T: ihneď 

 
Úloha splnená. Na odovzdanie súdnemu exekútorovi boli odstúpené vykonateľné exekučné 
tituly K., s.r.o., nedoplatky vo výške 892,65 EUR, S. I., s.r.o., , nedoplatky vo výške 
1 539,45 EUR, I. holding, s.r.o., nedoplatky vo výške 760,65 EUR, ďalej boli vykonané 
daňové exekúcie Z., s.r.o. 1151,70 eur (uhradené „U“), B.H., s.r.o. 1750,05 eur U, E. s.r.o. 
655,05 eur U, H. S., s.r.o. 1897,50 eur U, H. s.r.o. 198,28 eur U,I. s.r.o 4753,65 eur U, V. 



P. 2292,95 eur U, Z., s.r.o. 4935,15 U. (názvy subjektov sú anonymizované z dôvodu 
ochrany daňového tajomstva). 

 
4. Novelizovať doterajšie VZN č. 14/2012 o dani za ubytovanie, najmä § 8 oslobodenie od 

dane a zníženie dane.  . 
Zodpovedný riaditeľ magistrátu T: v najbližšom možnom čase do 30.6.2016 

 
 V dňoch 25.-26.1.2016 bola prerokovaná možnosť súčinnosti s Mestskou políciou pri 
vykonávaní kontroly, a ukladaní sankcií za nedodržiavanie všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Aj na základe toho sa v 
priebehu roka sa pripraví aktualizácia znenia VZN o dani za ubytovanie. 

 
5. Zabezpečiť v spolupráci s MF SR jednoznačnú definíciu poskytovanie ubytovania, ktoré je 

realizované na základe nájomných zmlúv. Či v takýchto prípadoch nedochádza 
k obchádzaniu zákona o miestnych daniach a poplatkoch. 
Zodpovedný ved. OLP T: 30.9.2015 

 
Problematika konzultovaná so sekciou colnou a daňovou MF SR. MF SR nepredpokladá 
zmenu zákona o miestnych daniach. 

 
6. Sankcionovať prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktorí nedodržujú povinnosti podľa 

VZN s ohľadom na rozsah nedodržania povinnosti od 50 do 200 €. 
Zodpovedný ved. OMDaP T: ihneď 

 
Pokuta uložená Z., s.r.o., vo výške 50 eur. 

 
7. Príjem dane za ubytovanie za rok 2015 bol rozpočtovaný vo výške 2 750 tis. eur, plnenie za 

rok 2015 podľa vykázaného stavu príjmov ku dňu 4.1.2016 bol vo výške 3 151 tis. eur. 
K lepšiemu výsledku prispela aj realizácia kontroly dodržiavania VZN vykonaná v 
subjektoch  vybraných ubytovacích zariadeniach v súčinnosti s orgánmi štátnej správy 
oddelenia cudzineckej polície, odboru živnostnenského Okresného úradu Bratislava 
a Mestskou políciou Bratislava.    

 


