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NÁVRH  UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

Berie na vedomie SPRÁVU O KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci  
Výber poplatku za rozvoj v zmysle zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v podmienkach Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves.  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

                 M I E S T N Y  K O N T R O L Ó R  

 
SPRÁVA O KONTROLE  

Výber poplatku za rozvoj v zmysle zákona č.447/2015 Z.z.  

V podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 842 62 
Bratislava 

 

 

1. Základné informácie 

Podkladom na vykonanie kontroly je uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves č.51/2019 zo dňa 25.6.2019, ktorým bol miestnemu kontrolórovi 
schválený plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2019. V bode 1.7 plánu kontrolnej činnosti bolo 
uložené miestnemu kontrolórovi vykonať kontrolu výberu poplatku za rozvoj v podmienkach 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako spojenej kontroly všetkých mestských častí 
Bratislavy pod spoločnou gesciou hlavného kontrolóra mesta Bratislava.  

Kontrola vykonaná miestnym kontrolórom : JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek. LL.M 

Kontrolovaný subjekt : Mestská časť Bratislava – Karlova Ves  

Cieľ kontroly: zistiť akým spôsobom prebieha v podmienkach miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves spracovanie podkladov a následné vyrubovanie miestneho poplatku 
za rozvoj, vrátane dodržiavania dotknutých právnych predpisov. 

Začiatok kontroly : september 2019 

Ukončenie kontroly : deň podpisu správy o kontrole prednostkou miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves 

Právne predpisy aplikované pri realizácii kontroly :  

- zákon NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  
- zákon NRSR č. 357/2016 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení,  zákon SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  
- zákon NRSR č.447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení,  
- zákon NRSR č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení,  
- zákon SNR č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v platnom znení,  
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- Metodický pokyn k predmetu poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona č. 447/2015 Z. z. o 
miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 375/2016 Z. z. vypracovaný Finančným riaditeľstvom SR Banská Bystrica Odbor 
daňovej metodiky Jún 2018, 

- Metodické usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia 
výstavby, Odbor štátnej stavebnej správy zo dňa 23.8.2017, 

- Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj vypracovaný Finančným riaditeľstvom SR 
Centrum podpory pre dane December 2016, 

 

2. Aktuálna právna úprava v podmienkach Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves 
 

Právny rámec miestneho poplatku za rozvoj zakotvil zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
číslo 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zakotvením tohto poplatku štát priznal právo obciam a mestám zaviesť na svojom 
katastrálnom území, alebo v jeho časti miestny poplatok za rozvoj prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia.  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava upravilo inštitút miestneho poplatku za rozvoj 
v Dodatku č.16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v článku I. a II. 
Predmetný dodatok nadobudol účinnosť 01.júla 2018.  
 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves prijala dňa 14.02.2017 v zmysle § 2 zákona č. 447/2015 
Z.z. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č.2/2017 
o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.03.2017. K predmetnému 
VZN č.2/2017 (ďalej len „VZN“) boli následne spracované prílohy pre jeho ľahšiu 
aplikovateľnosť v praxi. Prílohami sú :  

- Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby (vyplňuje poplatník) 
- Výzva na splnenie povinnosti vyplývajúcej z §4 zákona (spracováva MU, podpisuje 

starostka) 
- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj (spracováva MU, podpisuje 

starostka) 
 

 

3. Opis zistených skutočností 

Miestny úrad nemá schválený interný dokument – metodické usmernenie a pod., ktorý by v 
písomnej forme stanovoval, ako má prebiehať proces vyrubovania miestneho poplatku za 
rozvoj.  

Stručný opis postupu pri vyrubovaní poplatku za rozvoj v podmienkach miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves : Stavebný úrad po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia, predkladá miestnemu úradu jeden exemplár 
rozhodnutia o stavebnom povolení. Rozhodnutia preberal v ostatnom čase sekretariát 
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prednostky miestneho úradu, v priebehu kontroly došlo k zmene a od začiatku novembra 2019 
ich preberá referát miestnych daní. Z informácií obsiahnutých v stavebnom povolení, alebo 
zistených iným spôsobom, vypočíta výšku poplatku a vydá rozhodnutie, ktoré podpisuje 
starostka mestskej časti. Proti rozhodnutiu je možné odvolanie, a to do 30 dní, pričom 
odvolanie má odkladný účinok. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. 

Stavebný úrad predkladá miestnemu úradu právoplatné stavebné rozhodnutia listom - 
postúpenie právoplatných stavebných povolení s prílohami (zoznam rozhodnutí a kópie 
rozhodnutí).  

Miestny kontrolór konštatuje, že v liste – postúpenie právoplatných stavebných povolení  sú 
rozhodnutia predkladané zo strany stavebného úradu miestnemu úradu nepravidelne, 
napríklad 28.októbra 2019 za mesiace január až september 2019, 12.júla 2019 za mesiace 
október až december 2018, 03.apríla 2018 za december 2017 a január až február 2018, 
31.októbra 2017 za mesiace jún až august 2017, 15.novembra 2017 za mesiace september 
až október 2017, 11.decembra 2017 za mesiac november 2017. 

Pred začiatkom tejto kontroly predkladal stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves miestnemu úradu len informáciu o počte právoplatných stavebných povolení s uvedením 
stavebníka, názvu stavby, miesta stavby, čísla odpovede, dátumu vydania stavebného 
povolenia a dátumu právoplatnosti stavebného povolenia. S ohľadom no to, že predmetné 
hlásenia neobsahujú informáciu o výmere nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej 
stavby v m2 v zmysle § 6 – Základ poplatku zákona č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku, 
uskutočnilo sa dňa 25.09.2019 na podnet miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves spoločné stretnutie so zástupkyňou miestneho úradu poverenou správou poplatku 
za rozvoj a zástupkyňou stavebného úradu. Na predmetnom stretnutí bol požiadaný stavebný 
úrad o predloženie nasledovných komplexných podkladov : 

- Koľko stavebných povolení bolo vydaných po účinnosti VZN mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj (predmetné VZN nadobudlo 
účinnosť dňom 15.03.2017) ? 

- Koľko stavebných povolení v zmysle prvého odseku nadobudlo právoplatnosť ? 

- Koľko stavebných povolení v zmysle predchádzajúcich odsekov podlieha poplatku za 
rozvoj v zmysle zákona č.447/2015 Z.z. s požiadavkou na vyčíslenie nadzemnej časti 
podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 pre každé jedno právoplatné stavebné 
povolenie ? 

Okrem uvedených podkladov miestny kontrolór odporúčal stavebnému úradu, aby uvádzal 
priamo v stavebných povoleniach/rozhodnutiach pre potreby aplikácie Zákona o miestnom 
poplatku č.447/2015 Z.z. výmeru nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, 
ako to podľa informácie mestského kontrolóra pána Ing. Mariana Miškanina uvádzajú niektoré 
stavebné úrady iných mestských častí Bratislavy. Na túto požiadavku miestneho kontrolóra 
reagoval stavebný úrad na druhom pracovnom stretnutí tak, že predložil metodické 
usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 23.8.2019                                            
ako i argumentáciou, že pokiaľ nie je podlahová plocha nadzemnej stavby taxatívne vyčíslená 
v projektovej dokumentácii overenej projektantom, nie je v kapacitách stavebného úradu túto 
podlažnú plochu z projektovej dokumentácie hodnoverne napočítať. Zo strany stavebného 
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úradu bolo odporučené miestnemu úradu poveriť výpočtom tejto podlahovej plochy niektoré 
z oddelení miestneho úradu. S ohľadom na prístup stavebného úradu k aplikácii poplatku za 
rozvoj v podmienkach mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako i postavenia miestneho 
úradu v tomto procese sa javí neexistencia interného predpisu o aplikácii Zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj ako nedostatok. 

Uvedená prax predkladania spôsobuje dva problémy: 1. nárazovosť práce referátu 
miestnych daní a 2. predlžovanie lehoty vyrubovania poplatku za rozvoj. 

Miestny úrad pri uplatňovaní miestneho poplatku za rozvoj vystupuje ako správca 
poplatku/dane. Je plne zodpovedný za správnosť a včasnosť pri vyrubovaní tohto 
poplatku/dane, nakoľko ide o správu verejných zdrojov. Miestny úrad je však plne závislý 
od informácií a podkladov, ktoré mu poskytne miestny stavebný úrad. Vzhľadom na 
špecifické postavenie stavebného úradu – ide o prenesený výkon štátnej správy – miestny 
kontrolór nemá možnosť overiť, či údaje poskytované stavebným úradom sú úplné a správne. 
Miestny úrad nemá nastavený mechanizmus, ktorý by overil, či stavebný úrad predložil 
všetky právoplatné stavebné povolenia/rozhodnutia, ktoré stavebný úrad v ostatnom 
čase vydal. Výška poplatku sa stanovuje zjednodušene ako súčin sadzby stanovenej vo VZN 
a plochy stavby. Stavebný úrad podľa vyjadrenia vedúcej stavebného úradu iniciatívne 
požaduje od stavebníkov vyčísliť veľkosť plochy a to potvrdenú projektantom. Miestny úrad 
ako správca poplatku je v tomto plne odkázaný na to, že veľkosť plochy uvedená v stavebnom 
povolení/rozhodnutí je správna a nemá iné možnosti okrem výzvy adresovanej poplatníkovi 
v zmysle § 26 ods.1 Zákona o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  - Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, aby overil, či 
údaj v už právoplatnom stavebnom povolení/rozhodnutí, vrátane Oznámenia výmery 
nadzemnej časti stavby (vyplnenej poplatníkom) je správny, prípadne skontroloval korektnosť 
vyčíslenia veľkosti plochy.  
 
Kontrolovaný subjekt nemá založené samostatné spisy k jednotlivým posudzovaným 
prípadom miestneho poplatku za rozvoj. V celej agende spisovej dokumentácie absentuje 
komplexná sumarizácia každého prípadu v samostatnom spisovom obale. S ohľadom na 
nezaložené samostatné spisy k jednotlivým posudzovaným prípadom, ako i neexistenciu 
interných písomne zaznamenaných rozhodnutí (či sa bude/nebude vydávať rozhodnutie 
o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj vrátane zdôvodnenia) miestny kontrolór konštatuje, 
že tento postup nie je v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite pri 
vydávaní/nevydávaní rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj.  
 
Na základe vykonanej kontroly, v súčinnosti so zamestnancom Miestneho úradu, ktorý má 
správu miestneho poplatku za rozvoj vo svojej kompetencii, bolo zistené nasledovné :  
 
Za rok 2017 bolo spracovaných pre účely výberu miestneho poplatku za rozvoj 9 
právoplatných stavebných povolení.  

- V 3 prípadoch nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj 
s ohľadom na malú výmeru podlahovej plochy v zmysle § 8 ods.1 zákona č.447/2015 
Z.z. (znížený o 60m2).  

- V jednom prípade bol vyrubený poplatok 17.10.2017, avšak stavebník sa odvolal 
a odvolací orgán rozhodnutie zrušil. Následne bol poplatok opäť vyrubený  8.8.2019. 
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- V jednom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 19.9.2017, 
stavebníkovi bola dňa 25.07.2019 poslaná výzva na oznámenie výmery podlahovej 
plochy nadzemnej časti v zmysle § 4 zákona č.447/2015 Z.z.. Rozhodnutie 
o vyrubení poplatku v tomto prípade nebolo vydané ani po viac ako 2 rokoch a 2 
mesiacoch. 

- V jednom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 2.5.2017. Stavebník 
bol dňa 18.7.2019 vyzvaný na oznámenie podlahovej plochy. Výzva bola doručená 
25.7.2019, resp. 30.7.2019. Stavebník reagoval mailom dňa 5.8.2019 a oznámil 
podlahovú plochu 138,66m2. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby neobsahuje 
výmeru podlahovej plochy. Dokumentácia k tomuto prípadu obsahuje i fotokópie 
niektorých listov projektovej dokumentácie, na ktorých sa nachádza legenda účelu 
miestností. Súčasťou dokumentácie sú i rukou písané výpočty podlahovej plochy (bez 
identifikácie zamestnanca miestneho úradu, ktorý ich písal), ktorá je o 13,26m2 väčšia, 
než ako uviedol stavebník. Dňa 6.8.2019 bolo stavebníkovi vydané rozhodnutie 
o vyrubení poplatku za rozvoj, doručené 21.8.2019, kde bola aplikovaná výmera 
oznámená stavebníkom. Výška poplatku je (138,66 - 60)m2 x 35€/m2 = 2.753,10,-€. 
Stavebník uhradil miestny poplatok za rozvoj vo výške 2.753,10,-€ v zákonnej lehote1. 

- V jednom prípade bolo vydané rozhodnutie o vyrubení poplatku vo výške 1.173,90€ 
pričom stavebník následne požiadal o splátkový kalendár. Zmluva o splátkovom 
kalendári bola podpísaná 18.10.2019, a celá suma miestneho poplatku za rozvoj by 
mala byť splatená 31.3.2020. V tomto prípade priznal stavebník vo výzve správcu dane 
výmeru podlahovej plochy vo výške 133,84m2. Správca dane však za základ poplatku 
vzal len výmeru 93,54m2. V spisovej dokumentácii chýba jasné zdôvodnenie pre takéto 
zníženie základu dane zo strany správcu dane. Miestny kontrolór nemôže akceptovať  
ako zdôvodnenie žltý lístok s prečiarknutou výmerou garáže prilepený k výzve správcu 
dane. V tomto prípade je potrebný opakovaný prepočet základu dane.  

- V prípade Slovenskej akadémie vied bolo vydané rozhodnutie na miestny poplatok za    
rozvoj v sume 8200,36m2 x 35€/m2 = 287.012,6€. Predmetné rozhodnutie sa na 
miestnom úrade nenachádza. Stavebník podal v lehote odvolanie a doplnenie 
odvolenia, kde uviedol dôvody na oslobodenie od poplatku za miestny rozvoj z dôvodu 
realizácie stavby v prospech Slovenskej republiky. Správca miestneho poplatku za 
rozvoj – Mestská časť Bratislava – Karlova Ves mala v zmysle § 73 zákona o správe 
daní (daňový poriadok) ods. 1 buď rozhodnúť o vyhoveniu odvolania (tzv. 
autoremedúra), alebo ho do 30 dní od začiatku odvolacieho konania odstúpiť  

 

1 Miestny kontrolór konštatuje, že tento prípad miestneho poplatku za rozvoj nebol uvedený 
v doplňujúcom oznámení stavebného úradu (doplnenie výmery podlahovej plochy v m2) na 
základe spoločného stretnutia zo dňa 25.9.2019. Pri podrobnej kontrole poskytnutej 
dokumentácie a informácií od ekonomického oddelenia Miestneho úradu, kde sa v knihe 
odberateľských faktúr uvádza, že tento stavebník/poplatník zaplatil vyrubený poplatok, nebol 
by tento miestny poplatok za rozvoj ani predmetom kontroly. Miestny kontrolór konštatuje, 
že nie je možné sa v procese správy miestneho poplatku za rozvoj spoľahnúť na 
hlásenia stavebného úradu a je potrebné prijať opatrenia krížovej kontroly, aby sa 
nestalo, že niektoré právoplatné stavebné rozhodnutia nebudú spracované z hľadiska 
poplatkového konania miestneho poplatku za rozvoj.  
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odvolaciemu orgánu. Rozhodnutie o autoremedúre a ani doklad o odstúpení 
odvolaciemu orgánu sa na Miestnom úrade nenachádza.  

- V prípade Univerzity Komenského nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho 
poplatku za rozvoj. Stavebný úrad v doplnenom hlásení uvádza podlahovú plochu vo 
výmere 97,23+1407,6+291,1m2 čo je spolu 1795,93m2. V kontrolovanej dokumentácii 
k miestnemu poplatku za rozvoj nie sú uvedené dôvody, prečo Správca miestneho 
poplatku za rozvoj – Mestská časť Bratislava – Karlova Ves nepostupoval obdobne ako 
v prípade Slovenskej akadémie vied a nevydal rozhodnutie na sumu miestneho 
poplatku vo výške 1795,93m2 x 35€/m2 = 62.857,55€. Zákon 447/2015 Z.z. o miestnom 
poplatku za rozvoj v § 3 ods. 3 písm. d) bod 4 uvádza, že predmetom miestneho 
poplatku za rozvoj nie je stavba, alebo časť stavby slúžiaca na vysokoškolské 
vzdelávanie vo verejných vysokých školách, ale v tomto prípade sa jednalo o dostavbu 
skladu, práčovne a rozšírenie podlahovej plochy o pôvodné balkóny. Miestny 
kontrolór je toho názoru, že sa malo v obdobných veciach (SAV) postupovať 
rovnako a v prípade nejednoznačnosti zákona preventívne vydať rozhodnutie 
o vyrubení miestneho poplatku, ktoré mohlo byť následne preskúmané 
odvolacím orgánom.  
 

Za rok 2018 bolo spracovaných pre účely výberu miestneho poplatku za rozvoj 10 
právoplatných stavebných povolení z celkového počtu 47 právoplatných stavebných povolení 
predložených stavebným úradom. V 37 prípadoch zamestnanec správcu dane rozhodol bez 
akéhokoľvek písomného interného rozhodnutia, ktoré by prešlo finančnou kontrolou, že sa 
v týchto prípadoch miestny poplatok vyrubovať nebude2. 

- V 2 prípadoch nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj 
s ohľadom na malú výmeru podlahovej plochy v zmysle § 8 ods.1 zákona č.447/2015 
Z.z. (znížený o 60m2).  

- V 5 prípadoch nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku, avšak boli 
urobené procesné úkony voči stavebníkovi : 

1. V prvom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
18.10.2018, stavebník si prevzal výzvu 29.7.2019, vo výzve stavebník 
oznámil 260,49m2 podlahovej plochy, v stavebnom povolení je uvedená 
úžitková plocha (nový stav) 322,43m2 + garáž 55,8m2. V tomto prípade 
je potrebné zistiť reálnu podlahovú plochu v m2 ako základ poplatku. 

2. V druhom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
18.4.2018, stavebník si prevzal výzvu 25.7.2019 na ktorú nereagoval  

3. V treťom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 2.8.2018, 
stavebník si prevzal výzvu 29.7.2019. 

4. V štvrtom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 2.8.2018, 
stavebník si prevzal výzvu 29.7.2019, vo výzve stavebník oznámil 94,1m2 

podlahovej plochy, v stavebnom povolení je uvedená  zastavaná plocha 
215,9m2. V tomto prípade je potrebné zistiť reálnu podlahovú plochu 
v m2 ako základ poplatku. 

 

2 Jedná sa najmä o dôvody v zmysle § 3 ods. 3 zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
č.447/2015 Z.z. 
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5. V piatom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
3.12.2018, stavebník si prevzal výzvu 29.7.2019, vo výzve stavebník 
oznámil 34,86m2 podlahovej plochy, v stavebnom povolení nie je 
podlahová plocha uvedená. V tomto prípade je potrebné zistiť reálnu 
podlahovú plochu v m2 ako základ poplatku. 

 
 

- V 3 prípadoch stavebník zaplatil vyrubený miestny poplatok za rozvoj: 
1. V prvom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 

26.10.2018, stavebník prevzal výzvu 30.7.2019 na oznámenie podlahovej 
plochy, sumu miestneho poplatku za rozvoj vo výške 2345,-€ uhradil dňa 
22.8.2019 v zákonnej lehote 

2. V druhom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
17.5.2018, stavebník prevzal výzvu 29.7.2019 na oznámenie podlahovej 
plochy, sumu miestneho poplatku za rozvoj vo výške 1319,50,-€ uhradil 
dňa 21.8.2019 v zákonnej lehote 

3. V treťom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
19.11.2018, stavebník prevzal výzvu 26.7.2019 na oznámenie podlahovej 
plochy, sumu miestneho poplatku za rozvoj vo výške 4900,-€ uhradil dňa 
16.8.2019 v zákonnej lehote. V prípade tohto miestneho poplatku miestny 
kontrolór namieta veľkosť podlahovej plochy, čiže základ poplatku. 
Stavebník vo výzve uviedol podlahovú plochu cca 200m2 . Na základe 
týchto cca 200m2 bolo vydané ROZHODNUTIE dňa 06.08.2019, v ktorom 
sa cca 200m2 zmenilo na riadnych – ničím nespochybnených 200m2, 
ako regulérny základ poplatku. V stavebnom povolení sa uvádza, že 
CELKOVÁ PODLAŽNÁ PLOCHA (1.NP a 2.NP) je 266,10m2, resp. 
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA (1.NP a 2.NP) je 207,40m2. Zákon 
o Miestnom poplatku v §6 – ZÁKLAD POPLATKU uvádza, že základom 
poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy 
realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa §3, 
pričom sa na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti 
stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných 
podlažiach stavby. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú 
veľkosť podlahovej plochy v m2 a dorubiť zvyšnú časť miestneho 
poplatku. 

 
Za rok 2019 bolo do ukončenia kontroly spracovaných pre účely výberu miestneho 
poplatku za rozvoj 17 právoplatných stavebných povolení z celkového počtu 17 
právoplatných stavebných povolení predložených stavebným úradom.  

- V 2 prípadoch nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj 
s ohľadom na malú výmeru podlahovej plochy v zmysle § 8 ods.1 zákona č.447/2015 
Z.z. (znížený o 60m2).  

1. V prvom prípade vychádzal zamestnanec správcu dane z údajov 
uvedených v hlásení stavebného úradu o podlahovej ploche vo výmere 
43,25m2. Stavebník vyzvaný nebol, aby oznámil podlahovú plochu. 
V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu v m2 
ako základ poplatku. 
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2. V druhom prípade vychádzal zamestnanec správcu dane z údajov 
uvedených v hlásení stavebného úradu o podlahovej ploche vo výmere 
25m2. Stavebník vyzvaný nebol, aby oznámil podlahovú plochu. V tomto 
prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu v m2 ako 
základ poplatku. 

 
- V 9 prípadoch nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku  

1. V prvom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 5.6.2019, 
stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej plochy. 
V hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová plocha 153,27m2. V 
stavebnom povolení je uvedená celková úžitková plocha 225,39m2. 
Nakoľko sa jedná o stavbu s podzemným podlažím, nie je možné zo 
stavebného povolenia určiť podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu 
poplatku za rozvoj. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú 
podlahovú plochu v m2 ako základ poplatku. 

2. V druhom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 5.9.2019, 
stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej plochy. V 
hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová plocha 69,16m2. V 
stavebnom povolení je uvedená celková úžitková plocha 293,36m2. 
Nakoľko sa jedná o pomerne rozsiahlu rekonštrukciu rodinného domu s 
prístavbou, bez odborného posúdenia, nie je možné zo stavebného 
povolenia určiť podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu poplatku za 
rozvoj. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu 
v m2 ako základ poplatku. 

3. V treťom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
23.8.2019, stavebník prevzal výzvu 19.11.2019 na oznámenie podlahovej 
plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedené, „že z projektovej 
dokumentácie sa nedá určiť plocha pre výpočet poplatku za rozvoj... treba 
si podklady vyžiadať od stavebníka“. Nakoľko sa jedná o dodatočné 
povolenie zrealizovaných zmien stavby s návrhom na dokončenie 
rozostavanej stavby, bez odborného posúdenia, nie je možné zo 
stavebného povolenia určiť podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu 
poplatku za rozvoj. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú 
podlahovú plochu v m2 ako základ poplatku. 

4. V štvrtom prípade nadobudlo dodatočné povolenie stavby a zároveň 
povolenie užívania stavby právoplatnosť 1.8.2019, stavebníkovi nebola 
zaslaná výzva na oznámenie podlahovej plochy. V hlásení stavebného 
úradu je uvedená podlahová plocha 118,68m2. V stavebnom povolení je 
uvedený pôdorysný tvar písm.“L“ o max. rozmeroch 6,05x19,4m 
a 6,35x10,47m, čo by súčinom a spočítaním dalo podlahovú plochu 
183,85m2. Nakoľko sa jedná o „Útulok zvierat – krytý prístrešok“, bez 
odborného posúdenia, nie je možné zo stavebného povolenia určiť 
podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu poplatku za rozvoj. V tomto 
prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu v m2 ako 
základ poplatku. 

5. V piatom prípade nadobudlo rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby 
právoplatnosť 9.8.2019, stavebníkovi nebola zaslaná výzva na 
oznámenie podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená 
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podlahová plocha 75,92m2. V stavebnom povolení je uvedená zastavaná 
plocha 212,30m2.   Nakoľko sa jedná o výrazný nesúlad medzi hlásením 
stavebného úradu a zastavanou plochou uvedenou v stavebnom 
povolení, bez odborného posúdenia, nie je možné zo stavebného 
povolenia určiť podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu poplatku za 
rozvoj. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu 
v m2 ako základ poplatku. 

6. V šiestom prípade nadobudlo rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby 
v spojení s odstránením existujúcej stavby právoplatnosť 19.8.2019, 
stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej plochy. V 
hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová plocha 127,56m2. V 
stavebnom povolení je uvedená úžitková plocha 202,75m2. Nakoľko sa 
jedná o viacpodlažnú stavbu s podzemným podlažím, bez odborného 
posúdenia, nie je možné zo stavebného povolenia určiť podlahovú plochu 
podliehajúcu miestnemu poplatku za rozvoj. V tomto prípade je 
potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu v m2 ako základ 
poplatku. 

7. V siedmom prípade nadobudlo stavebné povolenie  právoplatnosť 
01.10.2019, stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej 
plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová plocha 
181,8m2. V stavebnom povolení je uvedená úžitková plocha 181,8m2. 
Súčasťou stavebného povolenia je aj objekt SO 02 Garáž s úžitkovou 
plochou 32,5m2. Jedná sa zrejme o samostatne stojaci objekt a preto nie 
je možné v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom 
poplatku túto garáž považovať za stavbu, ktorá nie je predmetom poplatku 
za rozvoj.  Bez odborného posúdenia, nie je možné určiť, či garáž je, alebo 
nie je predmetom miestneho poplatku za rozvoj. V tomto prípade je 
potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu v m2 ako základ 
poplatku. 

8. V ôsmom prípade nadobudlo stavebné povolenie  právoplatnosť 
11.10.2019, stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej 
plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová plocha 
2187,89m2. V stavebnom povolení je uvedená úžitková plocha 
2235,95m2. Nakoľko sa jedná o viacpodlažnú stavbu s podzemným 
podlažím, bez odborného posúdenia, nie je možné zo stavebného 
povolenia určiť podlahovú plochu podliehajúcu miestnemu poplatku za 
rozvoj. V tomto prípade je potrebné zistiť skutočnú podlahovú plochu 
v m2 ako základ poplatku. 

9. V deviatom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
18.11.2019, stavebníkovi nebola zaslaná výzva na oznámenie podlahovej 
plochy. Stavebník3 – Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied doručil 

 

3 V Prípade Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied bol listom zo dňa 15.11.2019, 
doručenom na stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 18.11.2019 
ohlásený vznik novej úžitkovej plochy v zmysle zákona 447/2015, par.3. Z listu nie je zrejmé, 
či si Ústav polymérov SAV plní oznamovaciu povinnosť pre zaplatenie miestneho poplatku za 
rozvoj, alebo si v zmysle §3 ods.3 v nadväznosti na § 5 zákona č.447/2015 Z.z. uplatňuje 
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dňa 18.11.2019 na stavebný úrad list – Ohlásenie vzniku novej 
podlahovej plochy v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z.. Oznamuje vznik 
novej úžitkovej plochy 75,51m2 v nadzemnej časti budovy. Predmetný list 
nemá pečiatku podateľne miestneho úradu a ani registratúrne číslo. List 
je zopnutý s rozhodnutím o stavebnom povolení. Na rozhodnutí je 
prilepený poznámkový lístok s poznámkou : „Vyúčtovať ASAP aby mohli 
čím skôr zaplatiť Donesené 18.11.2019“. V hlásení stavebného úradu sa 
toto stavebné povolenie s ohľadom na periodicitu hlásení ešte 
nenachádza. V stavebnom povolení je uvedená úžitková plocha 
navrhovaného 2.NP 76,17m2. V tomto prípade je potrebné zistiť 
skutočnú podlahovú plochu v m2 ako základ poplatku. 

 
- V 6 prípadoch stavebník zaplatil vyrubený miestny poplatok za rozvoj 

1. V prvom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 14.5.2019, 
dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na oznámenie 
podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená „podlažná 
plocha nadzem. podlaží 1797,42m2 – z PD, podlažná plocha bez lódžií 
1610,01m2„. Takáto výmera podlahovej plochy je uvedená i v stavebnom 
povolení. Stavebníkovi bol dňa 30.10.2019 vyrubený miestny poplatok za 
rozvoj vo výške 1797,42m2 x 35€/m2 = 60.809,70,-€. Stavebník si prevzal 
rozhodnutie 21.11.2019. Na jednom z rozhodnutí je prilepený 
poznámkový lístok, že stavebník si bol dňa 21.11.2019 dohodnúť 
splátkový kalendár. Zmluva o splátkovom kalendári nie je súčasťou 
dokumentácie k tomuto poplatku.  

2. V druhom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
24.9.2019, dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na 
oznámenie podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedené 
„147m2 bez 1.PP, ide o rekonštrukciu (t.j. zbúranie pôv. stavby a vybudov. 
novej stavby, podlahová plocha sa oproti pôvodnej“. Stavebné povolenie 
neobsahuje žiadnu informáciu o podlahovej ploche. Stavebníkovi bol dňa 
30.10.2019 vyrubený miestny poplatok za rozvoj vo výške (147-60)m2 x 
35€/m2 = 3045,00,-€. Stavebník si prevzal rozhodnutie 21.11.2019. Dňa 
4.12.2019 podal stavebník odvolanie voči rozhodnutiu o vyrubení 
miestneho poplatku za rozvoj, v ktorom uvádza, že „navrhuje rozhodnutie 
o vyrubení poplatku zrušiť, nakoľko v zmysle § 3 ods.3 písm.b) 
predmetom poplatku za rozvoj nie je údržba, oprava, rekonštrukcia alebo 
modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera 
podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania“. V tomto prípade bude 
potrebné posúdiť, do akej miery sa jedná o rekonštrukciu pôvodnej 

 

oslobodenie od predmetného poplatku. Ak by si však Ústav polymérov SAV plnil 
oznamovaciu povinnosť s úmyslom zaplatiť miestny poplatok za rozvoj, bol by tento 
jeho postup v rozpore so stanoviskom Slovenskej akadémie vied z roku 2017 
k miestnemu poplatku za rozvoj v sume 8200,36m2 x 35€/m2 = 287.012,60€, keď proti 
rozhodnutiu o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj podal odvolanie. 
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stavby pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy a účel 
využívania. 

3. V treťom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
25.2.2019, dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na 
oznámenie podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená 
podlahová plocha 143,71m2 Takáto výmera podlahovej plochy je uvedená 
i v stavebnom povolení, s ceruzkou dopísanou poznámkou pri tomto čísle 
„od projektanta“. Stavebníkovi bol dňa 30.10.2019 vyrubený miestny 
poplatok za rozvoj vo výške (143,71-60)m2 x 35€/m2 = 2.929,85,-€. 
Stavebník si prevzal rozhodnutie 23.11.2019.  

4. V štvrtom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 5.4.2019, 
dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na oznámenie 
podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová 
plocha 204,87m2 Stavebné povolenie neobsahuje žiadnu informáciu 
o podlahovej ploche, prípadne obrysových rozmeroch stavby. 
Stavebníkovi bol dňa 30.10.2019 vyrubený miestny poplatok za rozvoj vo 
výške (204,87-60)m2 x 35€/m2 = 5.070,45,-€. Stavebník si prevzal 
rozhodnutie 2.12.2019.  

5. V piatom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 3.7.2019, 
dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na oznámenie 
podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená podlahová 
plocha 214,74m2 Takáto výmera je uvedená aj v stavebnom povolení. 
Stavebníkovi bol dňa 30.10.2019 vyrubený miestny poplatok za rozvoj vo 
výške (214,74-60)m2 x 35€/m2 = 5.415,90,-€. Rozhodnutie bolo doručené  
22.11.2019.  

6. V šiestom prípade nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť 
13.8.2019, dokumentácia k poplatku neobsahuje výzvu stavebníkovi na 
oznámenie podlahovej plochy. V hlásení stavebného úradu je uvedená 
podlahová plocha 344,45m2 V stavebnom povolení je uvedená plocha 
nadzemných podlaží 358,66m2. Súčasne je v stavebnom povolení 
uvedená úžitková plocha prízemia, poschodia a ustúpeného podlažia, 
ktorá má v súčte 344,45m2. Ktorá výmera je správna nie je možné určiť 
bez odborného posúdenia. Stavebníkovi bol dňa 30.10.2019 vyrubený 
miestny poplatok za rozvoj vo výške (344,45-60)m2 x 35€/m2 = 9.955,75,-
€. Rozhodnutie bolo doručované obom manželom. Manželka si ho 
prevzala manželka 22.11.2019.  

 
 

4. Výsledok kontroly a odporúčania miestneho kontrolóra 
 

Od účinnosti prijatého Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves č.2/2017 zo dňa 14.02.2017, účinného dňom 15.03.2017, bolo zo strany Stavebného 
úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves odstúpené Miestnemu úradu mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, ako správcovi miestneho poplatku za rozvoj spolu 36 právoplatných 
stavebných povolení/rozhodnutí.  
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- V 7 prípadoch sa jednalo o výmeru podlahovej plochy, ktorá nie je v zmysle § 3 
ods.3 písm. c), alebo v zmysle § 8 ods.1 predmetom poplatku za rozvoj, čo 
predstavuje 19,45% posudzovaných právoplatných stavebných povolení/rozhodnutí. 

- V 13 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku  za 
rozvoj, čo predstavuje 36,12% posudzovaných právoplatných stavebných 
povolení/rozhodnutí. Doteraz si svoju poplatkovú povinnosť splnili/čiastočne 
splnili (splátkový kalendár) 5 stavebníci/poplatníci, čo predstavuje 13,89% 
posudzovaných právoplatných stavebných povolení/rozhodnutí. Spolu bolo ku dňu 
ukončenia kontroly zaplatených 24.603,20,-€.  

- V 16 prípadoch doposiaľ nebolo vydané rozhodnutie o vyrubení miestneho 
poplatku za rozvoj, čo predstavuje 44,45% posudzovaných právoplatných 
stavebných povolení/rozhodnutí.  

V zmysle dodatku č.16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 28.júna 2018  
čl.91 ods.3 malo byť v prospech rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
uhradených 3.621,63,-€, ako pomerná časť 32% vybraného miestneho poplatku za rozvoj. 
Úhrada mala byť zrealizovaná do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka (koniec 3 
štvrťroka – 30september 2019). Úhrada zrealizovaná nebola.  

 

Odporúčania miestneho kontrolóra :  

 

- Spracovať internú smernicu/pokyn pre aplikáciu Zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
v podmienkach stavebného a miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves. Predmetná smernica musí upraviť aj lehoty pre kompetentných zamestnancov 
z hľadiska vybavovania predmetnej agendy. Z hľadiska nakladania s verejnými 
prostriedkami je neprípustné, aby niektoré rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku 
za rozvoj neboli vydané ani po 2 rokoch a 3 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia/rozhodnutia. 

- Správou miestneho poplatku za rozvoj/poplatkovým konaním (zisťovaním 
a spracovávaním podkladov) poveriť pracovnú skupinu, ktorá bude mať ako odborné 
znalosti zo stavebníctva, tak i právnické vzdelanie. 

- Každé jedno stavebné povolenie/akékoľvek stavebné rozhodnutie, ktoré podlieha 
miestnemu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. vyhotovovať v jednom 
pare navyše, ktoré bude po podpise starostky doručené zamestnancovi miestneho 
úradu, ktorý má v kompetencii správu miestneho poplatku za rozvoj. Toto pare bude 
slúžiť jednak na jeho informáciu, že takéto stavebné rozhodnutie bolo vydané 
a súčasne na krížovú následnú kontrolu s nahlasovanými právoplatnými stavebnými 
rozhodnutiami zo strany stavebného úradu. Toto opatrenie umožní ľahšie eliminovať 
prípady v zmysle poznámky pod čiarou číslo 1.. 

- V procese poplatkového konania vyhotoviť na jeho konci interné rozhodnutie 
o vyrubení/nevyrubení miestneho poplatku za rozvoj, ktoré bude v súlade 
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s požiadavkami na základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite. Predmetné interné rozhodnutie bude následne 
podkladom na vydanie rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj 
konkrétnemu stavebníkovi/poplatníkovi. 

- Pri správe miestneho poplatku za rozvoj uplatňovať ustanovenia zákona o správe daní 
a poplatkov (daňový poriadok), najmä v procese zisťovania podkladov na vydanie 
interného rozhodnutia o vyrubení/nevyrubení miestneho poplatku za rozvoj. Aplikovať 
v celom procese rozhodovania, ako i forme a obsahu rozhodnutí obsah rozhodnutia 
odvolacieho orgánu číslo 23914/2018 zo dňa 16.01.2018.  

 
5. Dátum vyhotovenia návrhu správy a dátum predloženia návrhu 

správy kontrolovanému subjektu. 
 
Návrh správy bol vyhotovený dňa: 13.december 2019 
 
Návrh správy bol predložený kontrolovanému subjektu dňa: 17.december 2019 
 

 

Spracoval  

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.,  

miestny kontrolór  


