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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 
 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností. 
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3. Dôvodová správa 
 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory bola dňa 08.11.2019  Hlavným mestom SR Bratislavou 

doručená žiadosť o pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o dani z nehnuteľností, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 o dani 
z nehnuteľností v znení nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  č. 7/2016. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava požiadalo o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k 
predmetnému návrhu nariadenia.  

 
Cieľom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani 

z nehnuteľnosti je okrem technickej úpravy (zaokrúhlenie na dve desatinné miesta), určenie 
podrobnejších pásiem pre jednotlivé katastrálne územia pre sadzby dane z nehnuteľností a navrhované 
sadzby dane z nehnuteľnosti pre dané katastrálne územie. 
 

V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú uvedené sadzby dane z nehnuteľností zaradené do 
piatich pásiem podľa katastrálnych území nasledovne (v pôvodnom nariadení boli tri pásma): 
 
1. Pásmo A: katastrálne územia Čunovo, Devín, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica, 
2. Pásmo B: katastrálne územia Devínska Nová Ves, Lamač a Vajnory. 
3. Pásmo C: katastrálne územia Dúbravka, Karlova Ves, Podunajské Biskupice, Rača, Trnávka 

a Vrakuňa, 
4. Pásmo D: katastrálne územia Nové Mesto, Petržalka, Ružinov a Vinohrady 
5. Pásmo E: katastrálne územia Staré Mesto a Nivy 
 

Hlavné mesto SR Bratislavy navrhuje úpravu sadzby dane z nehnuteľností pre pásmo B, do 
ktorého je zaradené aj  katastrálne územie Vajnory (v pôvodnom nariadení bolo zaradené v prvom 
pásme). Pri dani z pozemkov nedochádza k žiadnej úprave, sadzby ostávajú nezmenené. Úprava 
sadzieb sa dotýka sadzieb dane zo stavieb  uvedené v § 5 ods. 1)písm. b)  navrhovaného všeobecne 
záväzného nariadenia a sadzieb  dane z bytov uvedené v § 7 ods. 1) písm. b) navrhovaného 
nariadenia. 
 
 
Navrhované zmeny mestskou časťou v PÁSME B: 
• navrhujeme zvýšenie sadzieb dane zo stavieb v písm. ii - za chaty a stavby na individuálnu 

rekreáciu  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 1,78 €, 
• pri dani zo stavieb v§ 5 5 ods. 1  písm. iv – za priemyselné stavby.... mestská časť navrhuje 

zvýšenie na 3,60 €, t.j. o 20 %, nie o 33,33 %, 
• v § 7 ods. 1 písm. i mestská časť navrhuje rovnakú úroveň zvýšenia sadzieb dane za každý aj 

začatý m2 podlahovej plochy bytu  ako sú pri stavbách na bývanie na 0,52 €, t.j. o 13,25 %.  
 
 
V materiáloch zaslaných mestskej časti neboli predložené žiadne výpočty a analýza dopadu zvýšenia 

jednotlivých sadzieb nielen na príjmy hlavného mesta a mestských častí, ale aj dopad zvýšenia na 
jednotlivé skupiny daňovníkov. 
 
 
 
 
 



Prehľad zmien v navrhovanom VZN 
 

 
 

Sadzby dane z nehnuteľností pre PÁSMO B (vrátane  k.ú. Vajnory) 
Súčasná 
sadzba 

Návrh 
v €  

Zvýšenie  
v % 

Návrh  
MČ v € 

a) Daň zo stavieb - § 5 ods. 1) písm. b)           

  i. 

za stavby na bývanie, drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu (pôvodne boli dve sadzby) 

0,468 € / 
0,45 € 

0,53 € 
13,25 % / 
17,78 % 

0,53 € 

  ii. za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,573 € 1,58 € 0,45 % 1,78 € 

  iii. 
za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží,  stavby hromadných garáží 
umiestnené pod zemou 

1,54 € 1,65 € 7,14 % 1,65 € 

 iv. 
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

3,00 € 4,00 € 33,33 % 3,60 € 

 v. 
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

5,00 € 6,00 € 20,00 %  6,00 € 

 vi. za ostatné stavby neuvedené v bodoch i - v 3,00 € 4,50 € 50,00 % 4,50 € 

b) Daň z bytov - § 7 ods. 1 ) písm. b)     

  i. za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 0,455 € 0,51 € 12,09 % 0,52 € 

 ii. 
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome, 
slúžiaceho na podnikanie, zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s podnikaním a zárobkovou činnosťou 

2,00 € 3,00 € 50,00 % 3,00 € 

  iii. 
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome, 
neuvedeného v bode ii 1,05 €  1,15 € 9,52 % 1,15 € 



 
 

 

Výpis z uznesenia 
 

zo zápisnice  č. 7/2019 
 

zo zasadnutia  Komisie finančnej a správy majetku 

konaného dňa 11. novembra 2019 
 

 
 
 

K bodu 12 : 
 

Návrh všeobecne záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností 

 
 
Uznesenie k bodu 12: 
Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku  predložený materiál prerokovali a odporúčajú 
miestnemu zastupiteľstvo prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného  nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti. 
 
A. Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a odporúčajú 

miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený návrh Všeobecného záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o daní z nehnuteľnosti.  

 
B. Zároveň prítomní členovia žiadajú zaslať merateľné dáta a analýzu dopadu zvýšenia jednotlivých 

sadzieb na skupiny daňovníkov a predložiť materiál, na základe ktorého pristúpili k úprave sadzieb. 
 
C. Prítomní členovia žiadajú v budúcnosti zvážiť možnosť diskusie s následným spracovávaním agendy 

dane z nehnuteľností na jednotlivých mestských častiach. 
 
Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržal sa: 1 
       

 
 
 

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 12.11.2019 

 






















