
Dizajnovanie budúcnosti dane 
z nehnuteľností
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb



O nás
Vďaka inováciám, technológiám a novým postupom sa snažíme 
zlepšiť každodenný život v Bratislave, ako aj fungovanie 
Magistrátu.

Dáta Testovanie Partnerstvá Lepšie 
mesto



O inováciach v Bratislave

Tvoríme silný multidisciplinárny tím zložený z produktových 
manažérok/ov, developeriek/ov a dizajnérok/ov. 

Naším cieľom je poskytovať efektívne digitálne služby, vytvorené 
na základe potrieb obyvateľov a obyvateliek.

Pri tvorbe zapájame všetkých kľúčových stakeholderov. 
Delíme sa o získané poznatky s mestami na Slovensku
aj vo zvyšku sveta.



Na čom pracujeme

Bratislava Living Lab

Transformácia Digitálnych služieb mesta

Quadruple Helix Cooperation and Innovation District
International cooperation

Nové webové stránky pre Marianum, Mestské Múzeum, 
Mestskú Galériu, Mestskú knižnicu
MaaS aplikácia pre Bratislavu 





Daň z nehnuteľností



The Digital 
Innovation Initiative
V januári 2020 Bloomberg 
Philanthropies oznámila novú 
iniciatívu zameranú na urýchlenie 
digitálnych inovácií.

Cieľom programu bolo pomôcť 
európskym mestám poskytovať 
efektívne digitálne služby a podeliť sa 
o získané poznatky s mestami vo 
zvyšku sveta. FutureGov

Harvard
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60,000
starších 60+

475, 503
populácia

€

11,000
právnických osôb

Problem space
Daň z nehnuteľností je najpodstatnejšia 
transakčná služba

● ~30,000 daňovníkov vypĺňa 
každoročne formulár daňového 
priznania 

● ~40% obyvateľov platí každý rok 
daň z nehnuteľností

● 90+% všetkých transakcií 
sa stále deje v offline 

200,000
daňovníkov/čok

€144, 394
Náklady pri 
zjednodušenom 
doručovaní rozhodnutí 
počas Covid-u

~90 milliónov
očakávaný príjem z dane  
z nehnuteľností za rok 2022

€456, 920
Štandardné náklady pri 
doručovaní rozhodnutí 
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Proces v skratke



Open design led 
research 

Explore user 
experience and 
needs in relation 
to all services 
(offline and online) 

Think big, 
start small

Identify ONE 
service area  to 
start with to 
test new ways 
of working and 
prototype

Test 
opportunities

Identify ONE 
service area to 
test new ways 
of working and 
prototype

Make it real

Implement 
changes and 
continue to test 
and iterate based 
on feedback

Open 
discovery

Targeted 
discovery Develop Deliver

The problem

What problem are 
we trying to 

address and for 
whom?

Náš prístup



Vstupné predpoklady

Predpokladali sme, že pre obyvateľov je zložité vybavovať 
nevyhnutné situácie s mestom Bratislava vrátane priznania 
a platenia dane z nehnuteľností.

Počnúc daňou umožníme obyvateľom jednoducho a digitálne 
vykonávať úlohy všade, kde je to možné
a dosiahneme nákladovo efektívnejšiu daňovú službu.



5 daňovníci Správkyne dane 
+ shadowing

Hĺbkové rozhovory na pochopenie súčasnej skúsenosti 
tých, ktorí priznávajú a platia daň z nehnuteľností

3

Pop-up research 

Rozhovory o využívaní a prístupe 
k službám mesta. 12 Obyvateľov 

Bratislavy

Pop-up research

Discovery fáza



Čo sme zistili?
● Výber dane z nehnuteľností sťažuje manuálnosť; Správkyne dane 

venujú veľké množstvo času a úsilia pomoci daňovníkom pri 
vypľnaní a spacovávaní priznaní, kalkulovaní dane, posielaní 
rozhodnutí a výbere daní.

● Obyvatelia nie sú schopní sami vyplniť priznanie pretože 
nerozumejú formuláru, jeho technickému jazyku a výpočtom. To 
vytvára u nás od novembra do januára veľký tlak na prvú líniu.

● Elektronické služby sú nedostupné pre cca 90% obyvateľov, 
pretože nemajú aktivovaný eID.



Preskúmanie 
nových spôsobov 
prístupu k 
elektronickým 
službám. 

Koncept 3

Doplnenie 
formulára 
o informácie, 
ktoré pomôžu 
obyvateľom 
pripraviť sa na 
vyplnenie 
formulára, a jasne 
vysvetlia každé 
pole. 
 

Koncept 1

Zjednodušenie 
procesu platby 
dane pre 
obyvateľov, 
napríklad niečo 
ako digitálna 
faktúra, ktorá 
obyvateľom 
poskytne všetko 
pre zaplatenie 
(informácie, sumu, 
deadline 
a spôsoby platby)

 

Koncept 2

Preskúmanie 
prepojenia 
rôznych zdrojov 
dát za účelom 
vystrihnutia 
obyvateľov 
z procesu 
podávania 
daňového 
priznania.

Koncept 5

Zapojenie 
realitných 
maklérov, notárov 
etc, ktorí by 
pomáhali 
s podávaním 
daňových priznaní 
v mene 
kupujúceho ako 
súčasť procesu 
kúpy 
nehnuteľnosti. 

Koncept 4

Vylepšenie Transformácia

Identifikované príležitosti
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Získanie
focusu

C1 - 
formulár

C3

C4

Service 
journey

Priority do 
Alfa fázy

Enablers

Deprioritizované

● Potential to increase failure demand

● Requires an incentive (expense with no 
return)

● Additional effort focussed on the first part 
of the journey

Konceptu 3 sa venujeme 
celkovo v rámci elektornických 
služieb konkrétnejšie na daň z 
nehnuteľností

C2 - platba C5 - dáta

Počiatočných 5 oblastí sme 
pred Alfa fázou zúžili na tie, 
ktoré by nám poskytli najlepšiu 
šancu na realizáciu 
krátkodobých taktických 
zlepšení a strednodobých 
transformačných zmien.
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Alfa fáza

● Vytvorili sme 3 koncepty pre 
otestovanie našich ideí z pohľadu 
hodnoty a reálnosti.

● Absolvovali sme 12 hĺbkových 
interviews s oddeleniami 
miestnych daní, právnych služieb, 
IT, katastrom a obyvateľmi.
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2. Zjednodušenie platenia dane

Zjednodušenie obsahu rozhodnutí/faktúry 
a spôsobu ich doručovania tak, aby bol celý proces 
platenia jednoduchý a transparentný.

3. Prepojenie rôznych zdrojov dát za účelom 
zlepšenia procesu podávania daňového priznania

Prepojenie údajov o nehnuteľnostiach z katastra 
nehnuteľností s daňovým oddelením s cieľom 
vypočítať daň v mene obyvateľov, ktorí by už len 
daň platili.

Testované
koncepty

1. Podpora obyvateľov pri prístupe                                 
a vypĺňaní  priznania

Bezproblémový digitálny proces priznania dane. 
Obyvateľom je umožnené správne priznať daň a 
správkyne dane dokážu spracovať daňové formuláre 
bez potreby čokoľvek tlačiť.
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Prototyp vystrihnutia
obyvateľov z procesu
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Prototypdigitálnej platby dane



20

TAX RECORD

LAND

Current journey

Future journey

Pain points

Joined up data 
triggers declaration, 
removing form and  

authentication 
barrier for residents

Single view for staff 
of property tax 

supports resolution 
of resident issues, 
improving admin 

experience 

Digital delivery of bill 
makes paying easier,  
reducing friction and 

payment errors

Target MVP for Beta

Od prototypov k Bete
Koncepty sme pretavili do prototypov, tie sme otestovali
a následne odprioritizovali digitálnu platbu dane.



Prečo digitálna platba?

● Dosah: zlepšenie/zjednodušenie platby dane zasiahne všetkých 
daňovníkov, nielen nových.

● Zákony: právne obmedzenia pre digitálnu platbu boli menej 
obmedzujúce; mohli sme v rámci zákona otestovať posielanie 
platobných emailov bez vytvárania ďalších krokov pre obyvateľov.

● Uchopiteľná zmena a škálovateľnosť: digitálna platba dane je 
relevantná takmer pre 40% obyvateľov v Bratislave a je škálovateľná 
aj na iné miestne dane a poplatky. 

● Timeline: načasovanie projektu Digital innovation initiative



Čo sme uviedli v closed Bete?
● Platobný email - nová metóda 

posielania zjednodušenej informácie o 
dani z nehnuteľností s platbou

● Zabezpečená zóna - miesto, kde 
daňovník vidí kompletné informácie o 
svojej dani spolu s možnosťami platby

● Online platby - poskytuje daňovníkom 
ďalší spôsob priameho platenia dane 
bez potreby bankovej aplikácie.

● Soft enforcement - emaily/sms 
pripomienky 

https://docs.google.com/file/d/1Q_sTNUCXMQaaHKqO2LMgybkzgwNrPdZ5/preview


Rok 2022: Škálovanie služby



2022
● Otvorili sme službu pre všetkých

● Redesign služby

● Automatizácia registračného procesu

● Automatizácia párovania platieb

● Väčší push na skoršiu platbu
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http://www.youtube.com/watch?v=tfDBI2Mpf3Q


Štatistiky a čísla
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446
rok 2021 

5058
rok 2022

Počet daňovníkov
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91
NPS skóre

99,9%
účastníkov by chcelo opäť 

v budúcnosti využívať digitálnu 
platbu dane

*pri 1424 odpovediach 

*

Spokojnosť so službou



29

54,3%
daňovníkov zaplatilo do

72 hodín

76,2%
daňovníkov zaplatilo do

15 dní

Rýchlosť platby sa opäť zvýšila
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40%
daňovníkov použilo platobnú 

bránu 

60%
daňovníkov použilo QR 

kód/prevod

Platobné metódy



Next steps
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Nový elektronický formulár
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Vystrihnutie obyvateľov z procesu



Ďakujem
slavomir.oslej@bratislava.sk


