
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 

Všeobecne záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. .... /2007     
z 11.decembra 2007, 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2005 z 13. decembra 2005 
 
     
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a), e) a f) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
   

                                                          Čl. I 
           
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych 
daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 7/2005 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 2 ods. 6 písm. b) sa slová „so špeciálnym“ sa nahrádzajú slovami  „minimálne s“.  
 

2. V § 2 ods. 9 znie:  
„/9/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane písomne na 
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia  a tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, do 30 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru.“. 
  

      3.   V § 2  sa vypúšťajú odseky 11, 12 a 13. 
  
4. V § 2 doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 11, v ktorom druhá a tretia veta sa 

nahrádza vetami: 
„/11/  Ak nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane vznikne  
v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od prvého dňa nasledujúceho  
mesiaca po oznámení zmeny a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti 
rozdiel, prípadne pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré bola daň zaplatená.“. 
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5. V § 3 odsek 2 znie: 
      „/2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky 
      vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné 
      mesto“), ktoré sú zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej 
      časti. Na území mestskej časti verejným priestranstvom na účely dane za užívanie 
      verejného priestranstva sú pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie tretej a štvrtej 
      triedy, námestia, parky, priechody, podchody, nadchody, rekreačné lesy a trhové miesta 
      na  uliciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia a je jeho  
      neoddeliteľnou súčasťou. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú   
      pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného zákona1a) .“. 

  
      6.   Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 

„1a) napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.“. 
                                                       

7. V § 3 ods. 3 sa za slová „lunaparku a iných atrakcií“ vkladajú slová: 
„umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových 
a televíznych programov, spotov,  klipov a na fotografovanie,“ 
 

      8.  V § 3 ods. 7 písm. e) sa číslo  „50“ nahrádza číslom „100“. 
 
      9.   V § 3 ods. 7 písm. i) sa číslo „100“ nahrádza číslom  „150“. 
 

10.  V  § 3 ods. 7 písmeno j) znie:  
„ j) 100,- Sk za umiestnenie  zariadenia cirkusu, lunaparku a  iných atrakcií,“                                
 

11. V § 3 ods. 7 písmeno k) znie: 
„ k) za umiestnenie stavebného zariadenia, stavebné a rekonštrukčné práce 
stavieb a inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, umiestnenie kontajnera na  
stavebný odpad a lešenia mimo zariadenia staveniska na uliciach, ktoré nie sú 
vymenované v písmene d),“ 

            1. do   60 dní        20,- Sk, 
2. nad 60 dní        50,- Sk.“  
 

12. V § 3 ods. 7 písmeno l) znie: 
„ l) za umiestnenie stavebného  zariadenia, stavebné a rekonštrukčné práce 
stavieb a inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, umiestnenie kontajnera na 
stavebný odpad a lešenia mimo zariadenia staveniska na uliciach vymenovaných 
v písmene d),“ 

            1.  do  60 dní         40,- Sk, 
            2.  nad 60 dní       100,- Sk.“ 
       

13. V § 3 ods. 7 písmeno m) znie: 
„ m) 400,- Sk za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na  
nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie 
a umiestnenie prenosovej techniky na uliciach vymenovaných v písmene d),“ 
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14. V § 3 ods. 7 písmeno n) znie: 
„ n) 200,- Sk za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na  
nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie 
a umiestnenie prenosovej techniky na uliciach, ktoré nie sú vymenované     
v písmene d),“ 
  

15. V § 3 ods. 7 sa za písmeno p) vkladá ďalšie písmeno  q), ktoré znie: 
„q) 20,-Sk za umiestnenie kontajnerového stojiska, ktoré nie je pevne spojené so zemou,“ 
                                                                                                                                                                               

16. V § 3 ods. 8 znie: 
„/8/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.“ 
                                                       

17. V § 3 ods. 9 znie: 
„/9/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 
3 tohto nariadenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.“ 
 

18. V § 3 ods. 10 znie: 
„/10/  Správca dane vyrubí daň platobným výmerom za každý aj začatý deň a za každý aj 
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva. V prípade predĺženia doby 
osobitného užívania verejného priestranstva podľa odseku 7 písm. k) a l), sa použije tá 
sadzba, ktorá zodpovedá celkovej dobe užívania verejného priestranstva.  Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Ak vyrubená 
daň podľa § 3 ods. 7 písm c) a d) je vyššia ako 50 000,- Sk, správca dane určí 
v platobnom výmere zaplatenie dane najviac v štyroch splátkach, pričom prvá splátka je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.“. 
 

19. V § 3 ods. 12  znie: 
„ /12/  Od dane je oslobodený: 

a) správca dane a hlavné mesto, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené správcom dane a hlavným mestom, 
c) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá organizuje na verejnom priestranstve 

                        kultúrne alebo športové podujatie bez vstupného,“ 
 

20. V § 4 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa tento text: „a sú umiestnené 
v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú 
automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.“. 

 
21. V § 4 ods. 5 znie: 

„/5/ Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 5000,- Sk.“. 
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22. V § 4 ods. 7 znie: 

„/7/ Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane písomne na 
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia do 30 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru.“. 
 

23. V § 4 sa vypúšťajú  odseky  9, 10 a 13. 
                                                           
      24. V § 4 doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 9 a 10. 
             
      25. V § 5 ods.  8 znie: 

„/8/  Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane písomne na 
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 5 tohto nariadenia, do 30 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru.“. 
 

26. V § 5 sa vypúšťajú odseky 10 a 11. 
 

      27. V § 5 doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 10 a 11. 
     
      28. V § 6 ods. 1 sa údaj „do 5,00 h“ nahrádza „do 6,00 h“, 
        
      29. V § 6 ods. 2 písmeno a) a b) znie: 

„a) Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku, Farská,          
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská časť Laurinskej od 
Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, severná 
časť Hviezdoslavovho námestia; s vjazdom a výjazdom v južnej časti Hviezdoslavovho 
námestia, 

 
b) Františkánska,  Františkánske  námestie,  Zámočnícka,  Hlavné  námestie;  s  vjazdom  a  
výjazdom cez Františkánsku ulicu,“, 

                  
30. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3) § 2 písm. t) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov,“ 

                                                 
31. V § 6 ods. 3 sa na konci vypúšťa bodka a  pripájajú sa slová: 

„a motorového vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom4a)“, 
  
      32. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
             „4a) § 95 zákona č. 315/1996 Z.z.“ 
  

 33. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 a 5 sa vypúšťajú slová „o premávke na pozemných     
       komunikáciách v znení zákona č. 450/2003 Z.z.“, 
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       34.  V § 6 sa vypúšťa odsek 5. 
      
       35. V § 6 doterajší  odsek 6 sa označuje ako odsek 5, v ktorom sa za slovo „zotrvania“          
             vkladajú slová „motorového vozidla“. 
               
       36. V § 6 doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.  
 
       37. V § 6 doterajší odsek odsek 8 sa označuje ako odsek 7, ktorý znie: 

„ /7/ Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania        
v historickej časti mesta: 
a) 10,- Sk  za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je fyzická osoba s trvalým pobytom 

na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 3000,-Sk na kalendárny rok,                                   
b) 150,- Sk za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela 

technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v 
historickej časti mesta, 

c) 30,-Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je fyzická osoba a preukáže možnosť 
parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom 
priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej 
sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, 
prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov5a), pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno 
vozidlo), alebo paušálna suma  5 000,- Sk na kalendárny rok, 

d) 300,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba oprávnená podnikať a preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva 
alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva 
(so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so 
súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom 
získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov5a), pričom na jedno 
parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma  
30 000,- Sk na kalendárny rok, 

e) 300,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie 
komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach 
v historickej časti mesta, 

f) 1,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držiteľ 
preukáže starostlivosť o rodinného príslušníka držiteľa preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej 
časti mesta, alebo paušálna suma 300,- Sk na kalendárny rok. 

g) 500,- Sk za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu, krstu a 
privítania dieťaťa (najviac pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad).“. 
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      38. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 

 „5a) § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení  neskorších predpisov“ 

                                                                      
      39. V § 6 doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8, ktorý znie: 
             „/8/ Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti                   
              mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu 
              motorového vozidla z historickej časti mesta.“. 
       
      40. V § 6 doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9, ktorý znie: 
            „/9/ Daňovník   je   povinný   oznámiť   svoj   zámer   vojsť   motorovým   vozidlom 
            do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta  

správcovi dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 
6 tohto nariadenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca dane    
platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.“. 

       
      41. V § 6 sa vypúšťa  odsek 11. 
 
      42. V § 6 doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 10, v ktorom sa na konci vypúšťa bodka a 
             pripájajú  sa slová „v znení neskorších zmien a doplnkov.“.  
 
      43. V § 6 doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 11, ktorý znie: 
            „/11/ Od dane je oslobodený: 

    a) správca dane a hlavné mesto, 
    b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené správcom dane a hlavným mestom, 

                c) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá organizuje na verejnom priestranstve 
                    kultúrne alebo športové podujatie bez vstupného,“ 

    d) diplomatický zástupca vysielajúceho štátu v Slovenskej republike“. 
             
       44. V § 7 ods. 1  sa slovo „nahor“ nahrádza slovom  „nadol“. 
 
       45. V § 7 sa za  odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: 
             „/2/Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť  
             správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti  
             pomernú časť dane vyrubenej v zmysle § 2 tohto nariadenia za zostávajúce mesiace a  
             v zmysle § 3,4,5 a 6 za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. V oznámení  
             o zániku daňovej povinnosti daňovník uvedie svoje identifikačné údaje a presný dátum 
             zániku daňovej povinnosti. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 
             v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.          
             „/3/ Daň sa uhrádza: 

a) v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti, 
b) prevodným príkazom, 
c) poštovým poukazom. 
Číslo účtu mestskej časti ako aj variabilný symbol a konštantný symbol správca dane 
uvedie v platobnom výmere.“.   
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        46. V § 7 doterajšie odseky 2,3, a 4 sa označujú ako odseky 4,5 a 6. 
 
        47. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: 
              „v znení neskorších predpisov.“ 
                                                  
        48. V prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová: „4. Brnianska – súbežná, Americké námestie – park, 
              Plocha okolo sochy víťazstva, Odborárske námestie – park, Floriánske námestie – park“, 
               
        49. V prílohe č. 2 k názvu ulice pod poradovým číslom 26. sa pripájajú slová: „časť od             
              Beskydskej po Smrečianskú“, pod poradovým číslom 71. sa pripájajú slová: „časť 
              od Továrenskej po Košickú“,  pod  poradovým číslom 122. sa pripájajú  slová: „časť 
              od Karadžičovej  po vjazd do podzemných garáží“ a k slovám „Šafárikovo námestie“ sa  
              pripájajú slová: „-park okolo Kačacej fontány“.                                                                             
 
        50. V prílohe č. 6 sa vypúšťajú slová: „ platiteľa dane:“, „Adresa trvalého pobytu fyzickej 
              osoby – vodiča:“, „Rodné číslo fyzickej osoby - vodiča:“.   
    

Čl. II  
Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 
 
 
  
 
 
 
                                                                                 Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                                                     starosta mestskej časti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh   uznesenia 



 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schvaľuje   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ......../2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 7/2005 z 13. decembra 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    D ô v o d o v á    s p r á v a    



 
 
 
 
     Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol už päťkrát novelizovaný, naposledy 
zákonom ......./2007 Z.z. zo dňa 25.10.2007. 
      
     Zmeny, ktoré vyplývajú z tohto zákona, je nevyhnutné premietnuť aj do všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré je 
účinné od 1.1.2005 a bolo novelizované jedenkrát s účinnosťou od 1.1.2006. 
  
     Ide najmä o legislatívno-technické úpravy a upresnenia ako aj o niektoré procesné zmeny,  
z ktorých najväčší vplyv na daňové konanie má skutočnosť, že všetky miestne dane sa vyrubujú 
platobným výmerom. Upresňujú sa  povinnosti daňovníkov pri vzniku a zániku daňovej 
povinnosti, splatnosť dane, ale aj postup správcu dane v prípade zániku daňovej povinnosti.  
 
     Okrem uvedených úprav v § 3 VZN  sa presnejšie vymedzuje verejné priestranstvo na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V bode 8 sa zvyšuje sadzba dane z 50,- Sk na 100,- Sk za 
umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia a v bode 9 sa zvyšuje sadzba zo 100,- Sk na 
150,- Sk za usporiadanie kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí. V bodoch 10 a 11 sa 
ponechávajú len dve sadzby, ktoré sa odvíjajú od dĺžky užívania verejného priestranstva formou 
stavebnej činnosti v pešej zóne a mimo pešej zóny. V bodoch 12 a 13 sa upravujú sadzby dane zo 
100,- Sk na 400,- Sk v pešej zóne a na 200,- Sk mimo pešej zóny za užívanie verejného 
priestranstva formou nakrúcania filmových a televíznych programov, spotov a klipov, 
fotografovanie a umiestnenie prenosovej techniky. V bode 14 sa dopĺňa ďalšia sadzba za 
kontajnerové stojisko. V bode 17 v písmenách a) a b) sa presnejšie určujú oslobodené subjekty 
a v písmene c) sa rozširuje okruh oslobodených. 
 
     V § 4 VZN s účinnosťou od 1.1.2008 sa nemôže vyrubovať daň za predajné automaty, ktoré 
sú umiestnené mimo miest prístupných verejnosti, preto sa v bode 19 vypúšťa príslušná sadzba. 
 
     V § 6 VZN sa upravuje čas, kedy sa vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta  
zdaňuje, t.j. od 9,00 h do 6,00 h. Upresňuje sa vymedzenie historickej časti mesta a v bode 36 sa 
upravujú aj sadzby dane za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta.  V bode 42 sa 
určuje okruh oslobodených subjektov od tejto dane.  
 
     V spoločných a záverečných ustanoveniach je upravené zaokrúhľovanie dane, ktoré sa mení na 
celé koruny nadol. Doplnili sa dve ustanovenia, ktoré sa týkajú všetkých miestnych daní, t.j. zánik 
daňovej povinnosti a spôsob úhrady dane. 
 
     V prílohe č. 2 sa upresnil zoznam ulíc, ktoré tvoria verejné priestranstvá v mestskej časti  
a príloha č. 6 sa upravila v zmysle zákona, t.j. vypustil sa „platiteľ“dane.  
 
     K dôvodovej správe je priložené úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sú 
zmeny vyznačené nasledovne: 
prečiarknutý text sa vypúšťa a tučnou kurzívou je  označený text, ktorý sa dopĺňa. 
 



 
 
 
 
 


