
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  december 2008 
 

 
  

 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 02.12.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 09.12.2008 
 
 
 

N  á  v  r  h   
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, 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   

zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými  nariadeniami č. 7/2005 a č. 11/2007  
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca oddelenia ekonomiky  
zmluvných vzťahov a miestnych daní 
Ing. Karol Pancza  
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
 

  



 Návrh   uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schvaľuje   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ......../2008, 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 zmien a doplnkov 
vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 7/2005 a  č. 11/2007 s účinnosťou od 1. 
januára 2009. 



                                                        Dôvodová správa 
 
     Miestne dane upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý bol 
novelizovaný sedemkrát, naposledy zákonom č. ....../2008 Z.z. zo dňa 23.10.2008. 
 
     Táto novela zákona je zameraná na prechod na euro, pričom ukladá obciam (správcom 
miestnych daní), aby s účinnosťou od 1.1.2009 určili sadzby daní v eurách. V zmysle tejto úpravy 
sa sadzby neprepočítavajú zo slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu,  a podľa 
pravidiel zaokrúhľovania, ale sa určujú v eurách.  
     Na základe uvedeného sú sadzby v tomto návrhu určené tak, aby nedochádzalo 
k neodôvodnenému zvyšovaniu, ani znižovaniu jednotlivých sadzieb a aby bola dodržaná aj 
kontinuita medzi sadzbami určenými hlavným mestom a našou mestskou časťou, najmä u dani za 
užívanie verejného priestranstva, ktorú vyberá aj hlavné mesto, aj naša mestská časť. Výraznejšie 
zníženie sadzby navrhujeme len za umiestnenie telefónnej búdky s reklamou (§ 3 ods. 7 písm. l)), 
a to namiesto 150,- Sk určiť sadzbu v sume 0,66 eura (19,88 Sk), pretože hlavné mesto vo 
svojom VZN o užívaní verejného priestranstva za umiestnenie telefónnej búdky s reklamou určilo 
na komunikáciách I. a II. triedy sadzbu 0,66 eura. Z uvedeného vyplýva, že na komunikáciách III. 
a IV. triedy by sadzba dane nemala byť vyššia. 
 
     Okrem určenia sadzieb v eurách navrhujeme schváliť nasledovné zmeny: 

1. V § 3 ods. 7 písm. o) je upravená nová sadzba v sume 0,66 (19,88 Sk) eura za 
umiestnenie zariadenia poskytujúceho informácie o kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatiach. Vzhľadom na to, že naša mestská časť (cestný správny orgán) 
bola požiadaná o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie formou umiestnenia 
takéhoto zariadenia, je potrebné určiť aj sadzbu za účelom vyrubenia miestnej dane. 
Spracovatelia pri tom zohľadnili aj VZN hlavného mesta, v ktorom takáto sadzba je už 
určená v rovnakej sume. (Pôvodné texty pod písmenami o), p), r), s) a t) sú upravené pod 
písmenami p), q), r), s) a t)). 

2. V § 3 ods. 7 písm. t) je určená sadzba 0,66 (19,88 Sk) eura za mobilnú zeleň, ktorej 
výmera presahuje 1 m2. Mobilná zeleň, ktorej výmera nepresahovala 1 m2 sa nezdaňovala, 
ale väčšia výmera sa ani nepovoľovala. Zo strany daňovníkov je však požiadavka na 
väčšiu výmeru, preto sa bude aj zdaňovať. Mobilnú zeleň do 1 m2   však navrhujeme 
oslobodiť od dane naďalej (§ 3 ods. 12 písm. d)). 

3. V § 3 ods. 10 štvrtá veta je upravená tak, aby mohli daňovníci, ktorých daňová povinnosť 
za užívanie verejného priestranstva je vyššia ako 1 660,00 eur (50 009,16 Sk) zaplatiť daň 
v štyroch splátkach, bez ohľadu na to, na aké účely verejné priestranstvo užívajú.  
(Doteraz bola možnosť platiť daň v splátkach len za exteriérové sedenie.)  

4. V § 6 ods. 7 písm. f) je upravená nová sadzba za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta v sume 3,32 eur (100,01 Sk) pre školy, náboženské spoločnosti 
a cirkvi alebo paušálna suma 727,00 eur (21 901,60 Sk) na kalendárny rok. (Pôvodné 
texty pod písmenami f), g) a h) sú upravené pod písmenami  g), h) a i)).  

5. V § 6 ods. 11 pod písmenom e) navrhujeme oslobodiť od dane za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta tzv. výletné vláčiky.  

 
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 vkladá.      



Všeobecne záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. ......../2008     
z 9.decembra 2008, 

 
 

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 zmien a doplnkov  vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami  
 č. 7/2005 a č. 11/2007 

 
     
     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 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 zmien a doplnkov vykonaných 
všeobecne záväznými nariadeniami č. 7/2005 a č. 11/2007 sa mení a dopĺňa takto:   
 
1.   V § 2 ods. 6 znie: 
                                               
„/6/  Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je: 
  a)  40,00  eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,   
  b)  20,00  eur za psa minimálne s  výcvikom základnej poslušnosti, ktorého vlastníkom alebo  
       držiteľom je fyzická osoba a o výcviku psa predloží osvedčenie, 
  c)   8,00  eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným 

 príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti  
 so zárobkovo činnými osobami,       

d) 400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba.“. 
 
2. V § 3 ods. 7 znie: 
 
„/7/   Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za 1 m2 a deň je: 

a)   0,66 eura za umiestnenie predajného zariadenia okrem predajných zariadení s drobnými 
umelecko-remeselnými výrobkami, 

b) 0,33 eura za umiestnenie predajného zariadenia s drobnými umelecko-remeselnými 
výrobkami,  

c) 0,66 eura za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane 
exteriérového sedenia okrem zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb exteriérového 
sedenia vymenovaných v písmene d),   
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d) 1,00 euro za umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho na  poskytovanie  služieb exteriérového 
sedenia  na  uliciach   Michalská,   Biela,  Ventúrska,   Sedlárska,  Zelená,  Rudnayovo 
námestie,  Panská, Laurinská, Rybárska brána,  Hviezdoslavovo  námestie,  Nedbalova 
ulica-úsek od Klobučníckej po Laurinskú ulicu, Gorkého ulica-úsek od Hviezdoslavovho 
námestia po dom č. 3 na Gorkého ulici, 

e)   5,00  eur za umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia, 
f) 0,33 eura za  usporiadanie  kultúrnych  a športových  podujatí  na verejných 

priestranstvách okrem tých, ktoré sa uskutočnia na Hviezdoslavovom námestí, 
g) 1,65 eura za usporiadanie kultúrnych a športových podujatí na Hviezdoslavovom námestí, 
h) 0,66 eura za usporiadanie  kultúrno-propagačných  a  prezentačných podujatí na  Námestí 

slobody, 
i) 5,00 eur za usporiadanie kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí na verejných 

priestranstvách okrem tých, ktoré sa uskutočnia na Námestí slobody, 
j)   3,32 eur   za   umiestnenie  zariadenia   cirkusu,   lunaparku  a iných  atrakcií,  

     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  
           1. do  60 dní          1,00 euro,   
           2. nad 60 dní         3,32 eur, 
     l)    za umiestnenie telefónnej búdky 
           1.    0,33 eura,  
           2.    0,66 eura  s reklamným a propagačným zariadením, 
     m)  13,28 eur 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), 
     n)   6,64 eur 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), 

o) 0,66 eura za umiestnenie zariadenia poskytujúceho informácie o kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatiach,  

p) 0,20 eura za registrovanú voľnú pouličnú aktivitu, 
 q)   6,63 eur za umiestnenie skládky, 

r)   0,33 eura za trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu mimo zóny s dopravným      
       obmedzením2)  na mieste označenom dopravnou značkou D 12 RESERVÉ, 
s) 0,02 eura za  trvalé  parkovanie  osobného  motorového  vozidla  mimo  zóny 

s dopravným  obmedzením na mieste označenom dopravnou značkou D 12 RESERVÉ vo 
vlastníctve držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a za trvalé 
parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý sa stará 
o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým  zdravotným 
postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím    s potrebou 
sprievodcu, s ktorým má spoločný trvalý pobyt, 

t) 0,66 eura za mobilnú zeleň, ktorej výmera presahuje 1 m2.“. 
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3.  V § 3 ods. 10  štvrtá veta znie: 
 
„Ak vyrubená daň je vyššia ako 1 660,00 eur, 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.“. 
 
4.  V § 3 ods. 12 písm. c) sa za slovami „bez vstupného“ bodka nahrádza čiarkou, a za písmeno 
      c) sa vkladá ďalšie písmeno d), ktoré znie: 
    „d) fyzická osoba a právnická osoba za mobilnú zeleň do výmery 1 m2.“. 
 
5.  V § 4 ods. 5 znie: 
     

      „/5/ Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 166,00 eur.“. 
 
6.   V § 5 ods. 6 znie: 
  
     „/6/ Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 
            a)  100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečníkový stôl, 
            b)  664,00 eur za ostatné prístroje.“. 
 
7.   V § 6  ods. 7 znie: 
 
„/7/  Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
       v historickej časti mesta: 

a) 0,33 eura  pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo 
paušálna suma 72,70 eura na kalendárny rok,                                                              

b) 5,00 eur 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) 1,00 euro pre fyzickú osobu, ak 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  218,00 eur na kalendárny rok, 

d) 10,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak 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  2 182,00 eur  na kalendárny rok, 
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e) 10,00 eur za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie 
(stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti 
mesta, 

f) 3,32 eur pre školy, náboženské spoločnosti a cirkvi s pracoviskom v historickej časti 
mesta, ak preukážu 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  727,00 eur na kalendárny rok, 

g) 0,03 eura za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 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 7,30 eur na kalendárny rok, 

h) 16,60 eur  za motorové  vozidlo  prepravujúce  účastníkov  sobášneho  obradu, (najviac  
pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad), 

i) 5,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov krstu a privítania dieťaťa, 
(najviac pre 3 motorové vozidlá na jeden obrad).“. 
 

8. V § 6 ods. 11 písmeno d) sa za slovami „v Slovenskej republike“ bodka nahrádza čiarkou 
    a za písmeno d) sa  vkladá ďalšie písmeno e), ktoré znie: 
       
  „e) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prevádzkuje vyhliadkové motorové vozidlo 
       (tzv. výletný vláčik) v historickej časti mesta.“. 
 
9.  V § 7 ods. 1 znie: 
„/1/  Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.“. 
 
10.   V prílohách č. 1, 3, 4, 5 a 6  sa za slová „drobné stavebné odpady“ vkladajú slová „v znení  
       neskorších  predpisov“  a  za  slová  „o  miestnych  daniach“  sa  vkladajú  slová  „v  znení  
       zmien a doplnkov“.       
                                                              Čl. II  
                                                           Účinnosť 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 
 
  
 
 
                                                   Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                      starosta mestskej časti 


