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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.10.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.10.2012 
 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o miestnej 
dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
                                                    Bratislava-Staré Mesto 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 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 zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu, 
služieb, verejného poriadku 
a miestnych daní      

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca referátu miestnych 
daní      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 
  



N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.   /2012 o miestnej dani 
za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto súčinnosťou od 1. januára 2013.  

 
 



                                                     Dôvodová správa 
 
 
 
 
     Zákonom č. 460/2011 Z.z. bol s účinnosťou od 1.12.2012 novelizovaný zákon č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, ktorý zaviedol zmeny pri dani za psa, dani za predajné 
automaty a pri dani za nevýherné hracie prístroje, najmä v spôsobe oznamovania vzniku, 
zmeny a zániku daňovej povinnosti. 
 
     Podľa súčasnej legislatívy vznik, zmenu a zánik daňovej povinnosti oznamuje daňovník na 
tlačive, ktorého náležitosti určil správca dane. Novela zákona ustanovuje povinnosť pre 
daňovníka podávať za uvedené dane daňové priznanie, opravné alebo dodatočné priznanie, 
prípadne čiastkové daňové priznanie, ktorých vzor ustanovilo Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 
 
     Na základe uvedeného zo všeobecne záväzného nariadenia vypúšťame ustanovenia, ktoré 
upravujú oznamovaciu povinnosť a prílohy – tlačivá, ktoré daňovníci podávali pri vzniku 
a zániku daňovej povinnosti za uvedené dane. 
  
     Postup pri podávaní daňového priznania, opravného alebo dodatočného priznania ako aj 
čiastkového priznania upravuje zákon, preto vo všeobecne záväznom nariadení to 
neuvádzame. 
     Týmto všeobecne záväzným nariadením sa výška jednotlivých sadzieb dane nemení 
     a uvedená úprava nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti.  
 
     K dôvodovej správe je priložené všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o miestnej dani 
za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v ktorom sú navrhnuté zmeny vyznačené nasledovne: 
prečiarknutý text sa vypúšťa a tučnou kurzívou je označený text, ktorý sa vkladá. 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 
 

                                                               NÁVRH                                          
Všeobecne záväzné nariadenie 

 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 

 č. ../2012 
 

 z 23. októbra 2012 
 

 o miestnej dani za psa, za predajné automaty  
a za nevýherné hracie prístroje na území  

 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

     
  

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,  § 2 ods. 1 písm. b),  e),  f)  a  § 29,  § 51  a  

§ 59 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:    

  
§ 1 

 Úvodné ustanovenie 
 
 /1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za psa, daň za 
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, predmet dane, sadzby dane, oznamovaciu 
povinnosť daňovníka, spôsob vyberania a platenia dane, spôsob vedenia preukaznej evidencie na 
účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov 
a oslobodenie od dane  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“),  
      
/2/  Správcom miestnych daní podľa odseku 1 je mestská časť. 

 
§ 2 

Daň za psa 
                                                            
/1/  Sadzba dane za jedného psa a 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, za psa  
           nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného  
           alebo kastrovaného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, 
      c)  400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba. 
 
/2/  Od dane je oslobodený: 

a) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu 
fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím,  
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b) vlastník alebo držiteľ psa, ktorého jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok 
a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou, pričom je vlastníkom alebo 
držiteľom jedného psa; ak takáto osoba je vlastníkom alebo držiteľom dvoch psov, zaplatí 
daň za druhého psa vo výške 50 % sadzby dane podľa odseku 1 písmeno a) alebo písmeno b), 
ak je vlastníkom  alebo držiteľom troch a viac psov, zaplatí daň za tretieho a každého 
ďalšieho psa vo výške 100 % sadzby podľa odseku 1 písmeno a) alebo písmeno b), 

c) vlastník  alebo  držiteľ  psa  podľa osobitného zákona1), 
       d)   po dobu 1 roka  vlastník  alebo držiteľ,  ktorý  psa nadobudol z útulku zvierat a 
             predloží o tom potvrdenie. 
 
/3/  Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane je vlastník 
alebo držiteľ psa  povinný predložiť správcovi dane spolu s  daňovým priznaním. 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  podaní  čiastkového daňového 
priznania a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť dane 
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.   
                                        
                                                          § 3 
                                                Daň za predajné automaty 
 
/1/  Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 166,00 eur. 
 
/2/  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 
označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
       a)  meno a  priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov  právnickej osoby, 
       b)  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
       c)  dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.                                                        
                                                             
/3/ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná viesť 
preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, 
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné 
číslo, evidenčné číslo,  miesto a dátum začatia  prevádzkovania predajného automatu. 
 
                                                              § 4 
                                      Daň za nevýherné hracie prístroje 
                                                                                                             
/1/  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. 
 
 
 
 
____________________________ 
1)  Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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/2/ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je  
povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 
       a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
       b)  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
       c)  dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
/3/  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná 
viesť preukaznú  evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, 
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, 
výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia prevádzkovania  nevýherného hracieho 
prístroja.  

 
                                                                 § 5 
                                                  Spoločné ustanovenia 
 
/1/  Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.                                                         
                                                             
/2/  Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník  podá správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti čiastkové priznanie, správca dane vráti  pomernú časť dane vyrubenej v zmysle § 2, 3 a 4 
tohto nariadenia za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená.  Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote   nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam.                                                      
                                                                
/3/ Daň sa uhrádza: 

a) v hotovosti alebo platobnou kartou 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 rozhodnutí. 
 
/4/  Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa všeobecného 
právneho predpisu o správe daní.2) 

 
/5/ Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným 
zákonom.3)  

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

2)   Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.     
3)   Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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§ 6 
 Zrušovacie ustanovenie 

 
       Zrušuje sa všeobecne  záväzné   nariadenie  mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2011 o 
 miestnej  dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje  na  území mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto.   

 
             § 7 

                   Účinnosť 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 

      PhDr. Tatiana Rosová  
      starostka mestskej časti 
        Bratislava-Staré Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
Pomocný materiál!                    N á v r h                                                                

Všeobecne záväzné nariadenie 
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 č. ../2012 

 
 z ............ 2012 

 
 o miestnej dani za psa, za predajné automaty  

a za nevýherné hracie prístroje na území  
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

     
  

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,  § 2 ods. 1 písm. b),  e),  f)  a  § 29,  § 51  a  
§ 59 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:    

  
§ 1 

 Úvodné ustanovenie 
 
 /1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za psa, daň za 
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, predmet dane, sadzby dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť daňovníka, spôsob vyberania a platenia 
dane, spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných 
automatov a nevýherných hracích prístrojov a oslobodenie od dane  na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“),  
      
/2/  Správcom miestnych daní podľa odseku 1 je mestská časť. 

 
§ 2 

Daň za psa 
                                                            
/1/  Sadzba dane za jedného psa a 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, za psa  
           nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného  
           alebo kastrovaného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, 
      c)  400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba. 
 
/2/  Od dane je oslobodený: 

a) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom 
preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím,  
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b) vlastník alebo držiteľ psa, ktorého jediným príjmom je starobný alebo invalidný 
dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou, pričom je 
vlastníkom alebo držiteľom jedného psa; ak takáto osoba je vlastníkom alebo 
držiteľom dvoch psov, zaplatí daň za druhého psa vo výške 50 % sadzby dane podľa 
odseku 1 písmeno a) alebo písmeno b), ak je vlastníkom  alebo držiteľom troch a viac 
psov, zaplatí daň za tretieho a každého ďalšieho psa vo výške 100 % sadzby podľa 
odseku 1 písmeno a) alebo písmeno b), 

c) vlastník  alebo  držiteľ  psa  podľa osobitného zákona1), 
       d)   po dobu 1 roka  vlastník  alebo držiteľ,  ktorý  psa nadobudol z útulku zvierat a 
             predloží o tom potvrdenie. 
 
/3/ 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. Zánik 
daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto 
nariadenia, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
  
/4/  V ďalších zdaňovacích obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
  
/5/ Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane je 
vlastník alebo držiteľ psa  povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku 
daňovej povinnosti  daňovým priznaním. 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 podaní  čiastkového daňového 
priznania a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú 
časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.   
                                        
                                                          § 3 

Daň za predajné automaty 
 
/1/  Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 166,00 eur. 
 
/2/ Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane písomne na 
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 3 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. Zánik 
daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto 
nariadenia, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
 
/3/  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
 
 
____________________________ 
1)  Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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/4/  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 
      označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
       a)  meno a  priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov  právnickej osoby, 
       b)  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
       c)  dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.                                                        
                                                             
/5/ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 
viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej 
osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat 
prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo,  miesto a dátum začatia  prevádzkovania 
predajného automatu. 
                                           
                                                              § 4 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
                                                                                                             
/1/  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. 
                                                              
/2/ 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. Zánik 
daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto 
nariadenia, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
  
/3/  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
      31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
 
/4/ Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je  
       povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 
       a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
       b)  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
       c)  dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
/5/  Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je 
povinná viesť preukaznú  evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá 
nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia 
prevádzkovania  nevýherného hracieho prístroja.    
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                                                                 § 5 
                                                  Spoločné ustanovenia 
 
/1/  Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.                                                         
                                                             
/2/  Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť  podá 
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti čiastkové priznanie, správca 
dane vráti  pomernú časť dane vyrubenej v zmysle § 2, 3 a 4 tohto nariadenia za zostávajúce 
mesiace a  v zmysle § 3 a 4 za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.  Nárok na 
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi.  nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam.                                                       
                                                                
/3/ Daň sa uhrádza: 

a) v hotovosti alebo platobnou kartou 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 rozhodnutí. 
 
/4/  Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa všeobecného 
právneho predpisu o správe daní.2) 

 
/5/ Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade 
s osobitným zákonom.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

2)   Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.     
3)   Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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§ 6 
 Zrušovacie ustanovenie 

 
      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia   sa ruší  Zrušuje sa všeobecne  záväzné   
nariadenie  mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2011 o  miestnej  dani za psa, za 
predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje  na  území mestskej časti  Bratislava-Staré   
Mesto.   

 
             § 7 

                   Účinnosť 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 

      PhDr. Tatiana Rosová  
      starostka mestskej časti 
        Bratislava-Staré Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


