
Komentár k návrhu na zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2004 o miestnych 
daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších zmien 

a doplnkov 
 
K bodu 1 a 2 
     Pôvodné znenie ods. 4 bolo doslovne odpísané zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. 
„§ 61 Daňovník – Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom25) 
motorového vozidla.“ 
Odkaz „25) § 2 písm. f) zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov“. 
Prikladáme výňatok zo zákona č. 582/2004 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta, § 2  zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 
komunikáciách  upriamujem pozornosť na písm. f), al), t), u) a § 88 a 89 zákona č. 315/1996 
Z.z. s upriamením na § 88 ods. 2. 
     Z uvedených zákonov vyplýva, že všeobecne záväzným nariadením nemôžeme ísť nad 
rámec zákona č. 582/2004 Z.z., a preto neodporúčame odsek 4 meniť. 
     Riešením je, že vjazd do historickej časti zabezpečí právnická osoba, ktorá prenajíma autá 
alebo vlastník vozidla zapíše do dokladov vozidla ako držiteľa skutočného užívateľa vozidla. 
Iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa konať, len ak jej bolo udelené písomné 
splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka. 
     Odkaz 5aa) § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov hovorí o zmluve o nájme dopravného prostriedku, ktorým sa prenajímateľ zaväzuje 
prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje 
zaplatiť odplatu (nájom). 
 
K bodu 3. 
     Pôvodné znenie § 6 ods. 7 písm. e) riešilo zásobovanie v čase od 09.00 – 06.00 h 
v historickej časti mesta iba akcií na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné uskladniť 
a uzamknúť, stavebná činnosť, rozkopávky a kultúrne podujatia na verejnom priestranstve. 
     Usporiadateľ verejných kultúrnych podujatí je podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach povinný písomne oznámiť mestskej časti zámer usporiadať podujatie 
najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, miesto a čas jeho konania. Teda má dostatok času, 
aby sa „zásobil“ v čase od 06.00 – 09.00 h a potrebné veci uložil a uzamkol na večernú akciu 
a ráno v čase od 06.00 – 09.00 h si ich vyviezol. 
     Okrem tých, ktorí porušujú povinnosti usporiadateľa podľa zákona č. 96/1991 Zb. sme pri 
podujatiach organizovaných v Starom Meste v interiéroch, či exteriéroch, nezaznamenali 
problémy s dopravou materiálu na kultúrne podujatia. 
     Okrem toho všetci ostatní prevádzkovatelia obchodov a služieb, ktorým sa vozí tovar 
z Európy a nemožno ho načasovať ráno medzi 06.00 – 09.00 h, sa tak isto cítia 
diskriminovaní, lebo aj oni len rýchlo vyložia tovar a odídu z pešej zóny. 
     Vzhľadom k uvedenému neodporúčame meniť § 6 ods. 7 písm. e) všeobecne záväzného 
nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
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