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Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  

 
 
schvaľuje – schvaľuje s pripomienkami – neschvaľuje  
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020. 
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Dôvodová správa 

 

Listom zo dňa 18. mája 2022, doručeným Mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 30. mája 

2022, zaslal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, v súvislosti so 

schvaľovaním všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020, žiadosť 

o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu. 

 

Zmenou zákona č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov, zákonodarca vytvoril správcovi dane z nehnuteľnosti možnosť 

oslobodiť, alebo znížiť daň zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí slúžiacich pre 

šport za stanovených podmienok.  

 

Starostka mestskej časti požiadala o zaujatie stanoviska k predloženému návrhu poslancov 

miestneho zastupiteľstva, finančnú a podnikateľskú komisiu a stavebno-bytovo a dopravnú a 

environmentálnu komisiu. Poslanci miestneho zastupiteľstva nedoručili do termínu 13. jún 

2022 žiadne pripomienky. Stanoviská uvedených komisií budú prečítané na zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva.  

 

 

 

Spracovala: 

Mgr. Martina Zuberská, prednostka 

13. 06. 2022 
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