
ZÁPISNICA č.11 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 12.05.2020 

Prítomní: 

Ing. Petr Skalník 

Mgr. Tomáš Murgaš 

p. Matej Gomolčák 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Neprítomní (ospravedlnení): 

MUDr. Viera Satinská, Mgr. Vladimír Palko 

Prizvaní hostia: 

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová 

Ing. Martin Mlýnek 

Zasadnutie komisie prebiehalo prostredníctvom elektronickej platformy konferenčného hovoru MS 
Tea ms. 

Program komisie: 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... 12020, 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ... ./2020, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 

7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb. 

3. Rôzne. 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Petr Skalník. Privítal všetkých účastníkov 

a poďakoval Ing. Krajčíkovej za podklady, ktoré mu zaslala k bodu č. 1 - Návrh VZN o miestnej dani. 

Bod č.1 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... /2020, 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

K tomuto bodu sa vyjadril pán Skalník, ktorý v princípe nemá výhrady k navrhovaným zmenám, 

uvedeným v návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. Zdôraznil aj úzke 

prepojenie medzi prevádzkovateľmi gastro prevádzok, ktorých súčasťou sú aj exteriérové sedenia 

(letné terasy) a mestskou časťou. Ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto nepomôže týmto 

prevádzkovateľom, napr. formou zníženia sadzby miestnej dane za exteriérové sedenie, môže nastať 

postupný bankrot a zatváranie týchto prevádzok. 

K tomuto bodu vystúpila vedúca oddelenia finančného Ing. Krajčíková. Prezentovala najmä 

navrhované zmeny v nariadení o miestnych daniach a to najmä zníženie dane za užívanie verejného 

priestranstva formou umiestnenia exteriérového sedenia (na obdobie do 31.12.2020), osloboden ia 

od dane pre diplomatické misie a zníženia dane pre turistické vláčiky. Nariadenie bude účinné od 11. 

júna 2020. 

K bodu vystúpil aj Ing. Mlýnek, ktorý informoval o stretnutí s prevádzkovateľmi gastro prevádzok 

v Starom Meste. Pôvodne sa uvažovalo o 25 % zľave. SO % zľava bola dosiahnutá ako kompromisný 
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návrh. Informoval členov komisie aj o návrhu Magistrátu hlavného mesta SR na 100 % odpustenie 

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva pre exteriérové sedenia, ktoré sa nachádzajú na 

komunikáciách v správe Hlavného mesta Bratislavy. Magistrát hlavného mesta, by mal zaslať svoje 

vyjadrenie, najneskôr do termínu konania Miestnej rady. 

Ing. Krajčíková uviedla, že pokiaľ by mestská časť odpustila miestnu daň za užívanie VP vo výške 100 % 

pre exteriérové sedenia, malo by to na rozpočet mestskej časti devastačný vplyv. 

Pán poslanec Mikulášek uviedol, že je proti navrhovanému zníženiu miestnych daní za exteriérové 

sedenia. Žiadosti na zvláštne užívanie komunikácií formou exteriérových sedení chodia priebežne. 

Podľa jeho vyjadrenia, by nájomné za priestory v ktorých sa tieto prevádzky nachádzajú, mali znížiť 

najmä vlastníci týchto nehnuteľností. Argumentoval aj sumou predpokladaného výpadku miestnej 

dane za exteriérové sedenia pre mestskú časť a Magistrát hlavného mesta v porovnaní s celkovými 

príjmami mestskej časti a Magistrátu hlavného mesta. Je tam značný nepomer finančnej straty 

v neprospech mestskej časti. 

Pán Skalník sa dotazoval u Ing. Krajčíkovej, na vyčíslenie výšky predpokladanej finančnej straty pre 

mestskú časť, pokiaľ by bola navrhovaná 50 % zľava na exteriérové sedenia, uplatňovaná do konca 

mesiaca august 2020. Spomenul aj tú skutočnosť, že prevádzkovatelia gastro prevádzok neuzavreli 

tieto prevádzky vlastným rozhodnutím, ale prevádzky boli uzavreté na základe nariadenia štátneho 

orgánu - Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý aj po opätovnom otvorení prevádzok 

určil veľmi obmedzujúce podmienky ich fungovania (2 metrové odstupy medzi stolmi, max. počet 

osôb pri jednom stole, hygienické opatrenia atď.) 

Pán Mgr. Murgaš uviedol, že v prípade, ak príde k zatváraniu gastro prevádzok, bude to mať negatívny 

vplyv aj na samotný charakter a rôznorodosť prevádzok, ktoré svoju či nnosť v rámci mestskej časti 

v súčasnosti prevádzkujú. 

K plánovanému oslobodeniu diplomatických misií od platby miestnej dane sa vyjadrili postupne všetci 

členovia komisie. Nesúhlasia s týmto odpustením dane a tento bod z návrhu VZN navrhujú vypustiť. 

Zároveň požiadali Ing. Krajčíkovú o stanovisko a informácie najmä vo vzťahu k počtom parkovacích 

boxov pre jednotlivé veľvyslanectvá a na základe akých nariadení a predpisov sú tieto parkovacie boxy 

prideľované pre jednotlivé ambasády. Pani JUDr. Hahnovú požiadali o stanovisko vo vzťahu k 

Viedenskému dohovoru a odpusteniu daní pre zastupiteľské misie, ktoré z dohovoru vyplývajú, ako aj 

k žiadostiam (oficiálnym listom) z veľvyslanectiev, v ktorých žiadajú zníženie dane na O EUR. Navrhli 

nastaviť jasné pravidlá parkovacej politiky pre diplomatické misie a po ich dodržiavaní zo strany 

veľvyslanectiev, môže mestská časť pristúpiť z níženiu resp. odpusteniu dane. Ing. Krajčíková 

k tomuto bodu ešte uviedla, že diplomatické misie nie sú oslobodené od platieb daní podľa zákona, 

ale môžu byť upravené cez všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta SR Bratislavy. 

V krátkosti bola diskusia aj k navrhovanej zníženej dani pre turistické vláčiky na 0,10 EUR, ktorú 

členovia komisie odsúhlasili bez výhrad . V rámci tohto bodu sa predseda komisie p. Skalník dotazoval 

p. Mlýneka na zelené kolobežky spoločnosti BOLT a ich poskytovania pre obyvateľov a návštevníkov 

mesta. Ing. Mlýnek informoval, že v súčasnosti prebieha rokovanie so zástupcami Magistrátu 

hlavného mesta SR o nastavení pravidiel o používaní týchto kolobežiek, aj vo vzťahu k záberu 

verejného priestranstva . 
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Uznesenie č. 1/2020 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok prerokovala Návrh VZN mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č ... „/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Predkladaný materiál zobrala na vedomie a odporú ča ho 

schváliť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

Bod č.2 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... / 
2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 

Ing. Skalník k tomuto bodu zasadnutia komisie uviedol, že súčasne platné VZN č.7/2017 budeme 

musieť zrušiť (protest Okresnej prokuratúry Bratislava 1). Zároveň uviedol, že vymáhateľnosť porušení 

ustanovení upravených týmto VZN, bola zo strany Mestskej polície veľmi chabá, takmer žiadna. Čo sa 

týka požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a ich možného sankcionovania, 

je upravená v platnom všeobecne záväznom nariadení mestskej časti č.12/2013 o zákaze požívan ia, 

predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

K tomuto bodu programu sa vyjadril Ing. Lauko, ktorý uviedol tento materiál, zároveň ubezpeč il 

čl e nov komisie, že mestská časť bude naďalej rieš iť podnety, sťažnosti, prípadne petície obyvateľov na 

hluk a vibrácie, ktoré sa šíria z prevádzok do okolitého prostredia a to prostredníctvom objektivizácie 

merania hluku cez certifikovanú, autorizovanú spoločnosť. Prípadné porušenia prípustných hodnôt 

hluku a vibrácií, bude mestská časť odstupovať na konanie príslušnému Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva (protokoly o vykonanom meraní hluku). 

Predseda komisie Ing. Skalník navrhol osloviť najskôr RÚVZ Bratislava s dožiadaním, či nami zasielané 

meracie protokoly, ktoré preukážu prekročenie povolených hodnôt hluku, vibrácií a infrazvuku 

upravených vyhláškou MZ SR 549/2007, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva rieš iť 

následne v správnom konaní. S návrhom sa stotožnil i všetci členovia komisie. 

Uznesenie č. 2/2020 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok prerokovala Návrh VZN, ktorým sa zrušuje 

VZN č.7/2017 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok 

obchodu a služieb. Predkladaný materiál zobrala na vedomie a odporúča ho schvá liť miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 
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Bod č.3 - Rôzne 

Predseda komisie Ing. Skalník v krátkosti informoval aj o témach, ktoré zasielal ako návrhy bodov 

programu zasadnutia komisie KOPV za mesiac apríl 2020 (komisia v mesiaci apríl 2020 nezasadala}. 

Sú to: 

1. YMCA a okolie. 
2. Obchodná ulica. 
3. Fond architekta Weinwurma - výzvy na dotácie. 
4. Satinského ulica. 
5. Kontrola skladov CO - komunikácia so zodpovedným zamestnancom mestskej časti p. Turanom. 

Pán poslanec Mikulášek sa v rámci bodu Rôzne informoval o letnom exteriérovom sedení prevádzky 

ANTINORI na Ventúrskej ulici, ktoré je umiestnené bez vydaného povolenia cestného správneho 

orgánu, pričom prevádzkovateľ si nepodal ani žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie. Požiadal Ing. 

Lauka o preverenie stavu a vykonanie kontroly exteriérového sedenia a to prost redníctvom inšpektora 

verejného poriadku, prípadne aj za asistencie hliadky mestskej polície . V prípade porušenia právnych 

predpisov zo strany prevádzkovateľa, žiada udeliť sankciu resp. riešiť prevádzkovateľa v správnom 

konaní. Pán Mikulášek sa dotazoval aj na možnosti monitorovania tejto prevádzky na dennej báze, 

prostredníctvom kamerového systému Mestskej polície (kamera MsP na Ventúrskej ulici). Túto 

možnosť preverí zapisovateľ komisie Ing. Lauko. 

Členovia komisie sa v súvislosti s umiestneným exteriérovým sedením prevádzky ANTINORI na 
Ventúrskej ulici dotazovali aj na nasledovné: 

č i a akým spôsobom je možné konať, voči prevádzkovateľovi vo vzťahu k porušeniu VZN o 

miestnych daniach, tým, že si daňovník nesplnil svoju povinnosť a neoznámil vznik daňovej 

povinnosti referátu miestnych daní a ako sa aj reálne koná, ak sa zistí takéto pochybenie, 

kto môže konať vo veci porušenia VZN o miestnych daniach a kto vyzýva daňovníka k zjednaniu 

nápravy, 

posledný dotaz zo strany komisie bol, ak v prípade, že mestská časť zistí porušenie tejto 

povinnosti zo strany daňovníka , či je možné podať trestné oznámenie na takýto subjekt za 

porušenie zákona o správe daní a kto takéto trestné oznámenie môže podať. 

Členovia komisie k tejto problematike požiadali o vyjadrenie vedúcu finančného oddelenia Ing. 
Krajčíkovú a v oblasti legislatívno právnej JUDr. Hah novú. 

Na záver sa predseda komisie Ing. Skalník poďakoval za aktívnu účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

čas zahájenia komisie: 17:00 hod. 

čas ukončenia komisie : 19:00 hod. 

Predseda komisie: Ing. Petr Skalník 

Zapisovateľ komisie : Ing. Vladimír Lauko 

V Bratislave dňa 15.05.2020 
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