K materiálu č. 1: Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností
Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností
podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Pripomienkové konanie: od 14.06.2016. do 23.06.2016
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Odsek (4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.
V lehote od 14.06.2016 do 23.06.2016 boli doručené nasledovné pripomienky fyzických osôb alebo právnických osôb:
Fyzické osoby: 12
Právnické osoby: 2
Por.
č.

Fyzické osoby
Právnické osoby

Pripomienky k návrhu VZN o dani z nehnuteľností

Vyhodnotenie

Záver

Fyzické osoby
1 M.Š., Stará Černicova 22, 82105 Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

Rozhodovanie o výške sadzieb
dane z nehnuteľností v návrhu
VZN je v kompetencii orgánov
obce (mestského zastupiteľstva)

N

2 Ľ.T., Langsfeldova 3, 81104 Bratislava
3 M.F., Vazovova 5,81243 Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností
Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“
“

N
N

4 D.K.S., Trnavská cesta 68/15, Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností, súhlas max.20%

“

N

5 B.G., Sadmelijská 3, 83106 Bratislva

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

6 Ľ.B., Grösslingova ul., Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

7 J.N., Adámiho 3, 84105 Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N
1
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Por.
Fyzické osoby
č.
Právnické osoby
8 M.J.N, Adámiho 3, 84105 Bratislava
9 J.N., Pavla Horova 26, Bratislava

Pripomienky k návrhu VZN o dani z nehnuteľností

Vyhodnotenie

Záver

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

10 P.F., Parcelná 10, Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

11 J.K., Jelenia 1, 81105 Bratislava

Nesúhlas so zvyšovaním dane z nehnuteľností

“

N

12 P.J., Bratislava

Neboli zapracované pripomienky jednotlivých mestských častí Bratislavy. Štatút
hlavného mesta SR čl. 8 ods. 2 „O zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva požiada
primátor starostu dotknutej mestskej časti. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného
mesiaca odo dňa požiadania stanoviska miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že
miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky. Mestské časti prerokovali v pripomienkovom
konaní od 9.9.2015 do 9.10.2015 návrh VZN. Zo 17 mestských častí Bratislavy
nepodporilo tento návrh l1 mestských častí. Odporúčam predložený návrh stiahnuť
z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta (SR) Bratislavy. Zohľadniť
a zapracovať pripomienky jednotlivých mestských častí. Takto upravený návrh VZN
znovu predložiť do pripomienkového konania

Podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu ak je
stanovisko miestneho
zastupiteľstva alebo starostu
dotknutej mestskej časti
rozdielne
od navrhovaného uznesenia
mestského zastupiteľstva alebo
prerokovaného materiálu, je na
prijatie
uznesenia mestského
zastupiteľstva v tejto veci
potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných
poslancov mestského
zastupiteľstva.

N

Predstavenstvo Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Bratislava sa na svojom zasadnutí dňa 22.06.2016 zaoberalo Návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. K zverejnenému návrhu prijalo Predstavenstvo
Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava nasledovné
stanovisko:
S predloženým návrhom hlavného mesta Bratislavy na navýšenie dane z nehnuteľnosti
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu uvedené vo VZN 12/2014 hlavného mesta Bratislava v §5
ods. 1 pís. b) , kde sa na základe predloženého návrhu má sadzba zmeniť z 0,30 € na
sadzbu 0,72 €
nesuhlasíme.
Odôvodnenie:
Poľnohospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou národného hospodárstva. Jeho význam ,
hlavne v prostredí veľkomesta nie je síce tvorba pracovných miest, ale predovšetkým sa
jedná o produkciu vlastných domácich potravín a starostlivosť o krajinu.
Poľnohospodárstvo je v súčasnosti konfrontované so všeobecným spoločenským

Navrhovaná úprava:
z 0,30 € na 0,60 €

A

Právnické osoby
1

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava,
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava 1

2
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Por.
č.

Fyzické osoby
Právnické osoby

Pripomienky k návrhu VZN o dani z nehnuteľností

Vyhodnotenie

Záver

Rozhodovanie o výške sadzieb
dane z nehnuteľností v návrhu
VZN je v kompetencii orgánov
obce (mestského zastupiteľstva)

N

nezáujmom nakoľko máme dostatok lacných potravín. Je však potrebné si uvedomiť, že
všetky vyspelé spoločnosti sa snažia zachovať si poľnohospodárstvo ako základný
nástroj potravinovej bezpečnosti pre svoje obyvateľstvo.
Ak hlavné mesto Bratislave, chce naďalej na okolitých poliach vidieť obrobené lány
bez buriny a zanedbania, mala by si uvedomiť, že to bez zohľadnenia špecifík, ktoré
poľnohospodárstvo v dnešnej industriálnej krajine prináša nepôjde. Ako príklad treba
spomenúť Nitru, Trnavu, alebo Viedeň, kde majú k poľnohospodárom práve opačný
vzťah a snažia sa ich jednak daňovo zvýhodniť, prípadne dávajú šancu
poľnohospodárom na úplné odpustenie dane, ak zachovajú poľnohospodársku výrobu
a budú naďalej pokračovať v starostlivosti o krajinu. Napriek mliečnej kríze, napriek
odbytovej kríze sa naďalej poľnohospodári snažia zabezpečovať funkčnosť celého
agrosektora. Na tejto neľahkej ceste by im mala samospráva pomáhať a nie snažiť sa
o ich likvidáciu.
Uvedomujeme si, nedostatok finančných prostriedkov v rozpočet hlavného mesta
a nebránime sa miernemu navýšeniu uvedenej dane, ale nie takému navýšeniu, ktoré
bude mať likvidačný účinok na celý sektor poľnohospodárstve, ktorý je v pôsobnosti
hlavného mesta.

2

Poľnohospodárske družstvo Podunajské
Biskupice, Lieskovská cesta 2, 82011 Bratislava

Nesúhlas so zvýšením sadzby dane z nehnuteľností na stavby
pre pôdohospodársku produkciu

Bratislava, 27.6.2016
Spracoval: Ing. P. Michalička, ved. OMDPL
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