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PAS vypracovala rebríčky daní z nehnuteľností v mestách a obciach SR
(tlačová správa – rozšírená)

Podnikateľská  aliancia  Slovenska  –  stála  konferencia  CPHR  o zlepšovaní
podnikateľského prostredia (PAS) pripravila pre podnikateľskú verejnosť softvérovú
aplikáciu,  ktorá  umožňuje  porovnávať  výšku  jednotlivých  daní  z nehnuteľností
v mestách  a obciach  SR.  Hlavným zámerom PAS pri  tvorbe  tohto  programu bolo
podporiť  daňovú konkurenciu  ako  nástroj  na  znižovanie  daní  na  miestnej  úrovni.
Daňová konkurencia  totiž,  podľa  názoru  autorov  projektu,  vytvára  účinný tlak  na
efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov. Program je voľne
dostupný na internetovej stránke www.alianciapas.sk.

Program umožňuje  zoraďovať  mestá  do  rebríčkov  podľa  výšky jednotlivých daní
z nehnuteľností a tiež podľa percentuálnej zmeny výšky daní oproti minulému roku.
V programe  možno  nájsť  interaktívnu  kalkulačku  daní  z nehnuteľností,  ktorá
užívateľovi  dokáže  vypočítať  celkovú  výšku  dane  podľa  zadanej  štruktúry
nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikatelia môžu pomocou rebríčkov daní
z nehnuteľností  porovnať  daňové zaťaženie mesta,  v ktorom podnikajú,  s daňovým
zaťažením  iných  miest.  Naopak,  mestá  a obce  majú  možnosť  prezentovať  sa
z perspektívy úrovne daní z nehnuteľností a tie s nižšou sadzbou takto môžu prilákať
nových investorov do svojich regiónov.

Východisková databáza obsahuje 45 obvodných miest Slovenska a 14 bratislavských
mestských častí. Program umožňuje databázu rozširovať a priebežne do nej dopĺňať
údaje  za  ďalšie  mestá  a obce.  Zámerom  PAS  je  vytvoriť  čo  najkomplexnejšiu
databázu mapujúcu komunálne dane na Slovensku. PAS preto vyzýva zástupcov miest
a obcí SR zaujímajúcich sa o zaradenie do rebríčkov a kalkulačky, aby zaslali údaje o
štruktúre daní z nehnuteľností na ich území. Viac informácií nájdu záujemcovia na
internetovej stránke www.alianciaPAS.sk. 

Číselné  údaje  do  aktuálnej  databázy  prebrala  PAS  zo  všeobecných  záväzných
nariadení zverejnených na internetových stránkach miest, zo zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a zákona č. 317/1992 Z.z. o dani z nehnuteľností. 

Minuloročné  prijímanie  zákona  č.  582/2004  Z.z.  o  miestnych daniach  sprevádzali
protesty  viacerých  podnikateľských  združení.  Vzhľadom  na  neexistenciu  limitov
a regulačných mechanizmov pri stanovovaní sadzby dane z nehnuteľností na úrovni
samosprávy sa podnikatelia obávali reálnej hrozby zneužitia tohto zákona vo forme
neodôvodneného  zvýšenia  tejto  dane.  Skutočnosť  je  taká,  že  v prípade  stavieb
slúžiacich  na  podnikanie  vzrástli  od začiatku roka  2005 dane v približne  polovici
sledovaných miest SR o viac ako 100 %. Výnimku tvoria Lučenec a Trebišov, kde sa
tieto  dane  oproti  základným sadzbám z roku 2004 nezmenili.  Nízkymi  daňami  za
stavby na podnikanie sa snažia prilákať nových investorov aj Svidník, Nové Zámky,
Štúrovo, Martin,  Galanta, či Spišská Nová Ves, kde podnikatelia nezaplatia za m2
viac  ako  50  Sk.  Naopak  najväčší  nárast,  až  o 465  %,  zaznamenala  Bratislava  -
mestská časť Staré mesto, so sadzbou 250 Sk za m2. Za Bratislavou sa v kategórii



najvyššej dane zo stavieb na ostatnú podnikateľskú činnosť umiestnili Nitra a Košice
so 140 Sk za m2, resp. 120 Sk za m2. V prípade dane zo zastavaných plôch je zo
sledovaných miest pre podnikateľov najťažšia situácia v Trnave, najnižšie dane sú zas
v Považskej Bystrici. Dane zo stavebných pozemkov sú dnes jednoznačne najvyššie
v Bratislave. Na opačnom konci sú mestá s najvyšším hladom po nových pracovných
miestach,  napríklad  Lučenec,  Svidník  či  Komárno.  Za  pomoci  kalkulačky možno
vypočítať, že investor, ktorý na svoje podnikanie potrebuje  pozemok s rozlohou 1500
m2  a halu  s rozlohou  1000  m2  by  za  tieto  nehnuteľnosti  zaplatil  najnižšiu  daň
v Trebišove (35 420 Sk), následne v Lučenci, Svidníku, Nových Zámkoch a Štúrove.
Najvyššiu daň by naopak zaplatil  v Bratislave  (114 430 – 253 240;  v závislosti  od
mestskej časti) a následne v Nitre, Košiciach, Trnave a Žiline.

Rebríčky daní z nehnuteľností a kalkulačka sú úvodnými výstupmi komplexnejšieho
projektu zameraného na zmapovanie regionálnych podmienok na podnikanie, ktorý by
PAS rada realizovala v najbližších mesiacoch. K miestnym daniam by mali pribudnúť
aj iné faktory, napríklad kvalita a dostupnosť výrobných faktorov, výška iných druhov
poplatkov,  ceny  energií,  ale  tiež  monitorovanie  iných  prekážok,  či stimulov  na
podnikanie,  kvality miestnej  samosprávy a miestnej  štátnej  správy.  Vzhľadom na
vysokú  náročnosť  tohto  projektu  však  PAS  v súčasnosti  hľadá  potenciálnych
partnerov projektu z radov podnikateľských združení.  Vzhľadom na skutočnosť,  že
výsledky projektu  by mohli  byť  zaujímavé  tiež  pre  štátne  orgány zaoberajúce  sa
kvalitou podnikateľského prostredia plánuje PAS predložiť ponuku na spoluprácu aj
vládnym inštitúciám. 

Ak  sa  projekt  podarí  naplno  rozbehnúť,  jeho  výsledky  budú  môcť  prispieť  k
zmenšovaniu  regionálnych  rozdielov  na  Slovensku.  Práve  rastúcu  nevyváženosť
hospodárskeho vývoja v rôznych častiach Slovenska považuje právom Európska únia,
Svetová banka, OECD  a ďalšie inštitúcie za jeden z najväčších problémov krajiny.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj
(CPHR)  a  Inštitút  pre  ekonomické  a  sociálne  reformy  INEKO.  PAS  sa  hlási  k
princípom  etickosti,  otvorenosti,  principiálnosti,  solidárnosti  a  zákonnosti  v
podnikaní. Chce sa  pričiniť o skvalitnenie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Aliancia združuje  podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na
úrovni 260 mld. Sk a zamestnávajú približne 55 tisíc pracovníkov. 
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