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~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

ROZHODNUTIE č. 7/2017 

starostu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
z 22.februára 2017 

o organizačno-technickom zabezpečení vydávania osobitného oprávnenia k vjazdu 
a zotrvaniu motorového vozidla v historickej časti mesta 

Podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č . 37711990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov na vykonanie platného všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

určujem 

organizačno-technické zabezpečenie vydania osobitného oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu 
motorového vozidla v historickej časti mesta daňovníkovi, k vjazdu a zotrvaniu vozidla 
v historickej časti mesta na komunikáciách: 

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, 

c) časť Nedbalovej ulice od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po 
Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej ulice, 

d) dunajská promenáda od Starého mosta po most Lafranconi, 
e) Židovská, Mikulášska, Beblavého, Zámocké schody s vjazdom a výjazdom cez Židovskú 

od Zámockej. 

Čl. I 
Oprávnenie na vjazd v neobmedzenom čase 

Nárok na vydanie osobitného oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu motorového vozidla v historickej 
časti mesta v ľubovoľnom čase má držiteľ motorového vozidla: 

----· - --·-·- . - -
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a) fyzická osoba - s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na 
uliciach v historickej časti mesta, po predložení preukazu totožnosti , listu 
vlastníctva, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, dokladu 
preukazujúceho vzťah k vozidlu a zaplatení dane 0,33 eura na deň a vozidlo, alebo 
paušálnej sumy 10,00 eur za kalendárny rok. Oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe len 
pre jedno motorové vozidlo na jednu osobu, s výnimkou prípadov podľa písm. b ). 

b) fyzická osoba - s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na 
uliciach v historickej časti mesta po predložení preukazu totožnosti alebo listu 
vlastníctva, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dokladu 
preukazujúceho vzťah k vozidlu a preukázaní možnosti parkovať vozidlo v garáži alebo 
v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (listom vlastníctva, nájomnou 
zmluvou, súhlasom vlastníka a pod.), overení možnosti parkovania oddelením dopravy, 
životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní a zaplatení paušálnej sumy 
10,00 eur za kalendárny rok. Oprávnenie sa vydáva pre jedno motorové vozidlo na 
jedno parkovacie miesto. 

c) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba -
zabezpečujúca dovoz a odvoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) 
pre fyzickú alebo právnickú osobu so vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej 
časti mesta, po predložení preukazu totožnosti, výpisu z obchodného, živnostenského 
alebo iného registra, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3 ,5 t, 
dokladu preukazujúceho dovoz/odvoz nákladu (napr. prepravná zmluva, doklad 
o nákupe, čestné vyhlásenie a pod.) a zaplatení dane 5,00 eur na deň a vozidlo. 

d) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba - ktorá 
preukáže možnosť parkovania v garáži alebo v dvornom priestore mimo verejného 
priestranstva (listom vlastníctva, nájomnou prípadne inou zmluvou, súhlasom vlastníka 
alebo nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov dvora alebo garáže nie starším ako jeden 
mesiac, alebo iným spôsobom, pričom na jedno parkovacie miesto môže byt' daný 
súhlas len pre jedno vozidlo), po predložení preukazu totožnosti, výpisu z obchodného, 
živnostenského alebo iného registra, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t, pôdorysu dvora/garáže s vyznačením parkovacieho miesta, 
overení možnosti parkovania oddelením dopravy, životného prostredia, verejného 
poriadku a správnych konaní a zaplatení dane 1,00 eur na deň a vozidlo alebo paušálnej 
sumy 365,00 eur na kalendárny rok. 

e) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba - ktorá 
preukáže osobitné užívanie komunikácie na uliciach v historickej časti mesta 
rozhodnutím cestného správneho orgánu (na komunikáciách 1. a II. triedy - primátor, na 
komunikáciách III. a IV. triedy - starosta), povolenie vjazdu vozidla s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t, povolenie státia vozidla, povolenie kultúrneho alebo športového 
podujatia (prípadne oznámenia o ich konaní) po predložení preukazu totožnosti, výpisu 
zo živnostenského registra, obchodného alebo iného registra, osvedčenia o evidencii 
vozidla a zaplatení dane 15,00 eur na deň a vozidlo, počet vozidiel pre ktoré môže byt' 
vydané oprávnenie musí byt' uvedený v povolení osobitného užívania verejného 
priestranstva. 

f) školy, Univerzitná knižnica v Bratislave, náboženské spoločnosti a cirkvi s pracoviskom 
v historickej časti mesta - ak preukážu možnosť parkovania v garáži alebo v dvornom 
priestore mimo verejného priestranstva (listom vlastníctva, nájomnou prípadne inou 
zmluvou, súhlasom vlastníka alebo nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov dvora alebo 
garáže nie starším ako jeden mesiac, alebo iným spôsobom, pričom na jedno parkovacie 
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miesto môže byt' daný súhlas len pre jedno vozidlo,), po predložení zriaďovacej listiny, 
doklade o pracovisku v historickej časti mesta osvedčenia o evidencii vozidla 
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, pôdorysu dvora/garáže s vyznačením parkovacieho 
miesta, overení možnosti parkovania oddelením dopravy, životného prostredia, 
verejného poriadku a správnych konaní a zaplatení dane 3,00 eurá na deň alebo 
paušálnej sumy 727 ,00 eur na kalendárny rok, okrem vozidiel oslobodených podľa čl. § 
7 písm. e) VZN č. 2/2017. 

g) fyzická osoba - držiteľ preukazu občana s ŤZP (alebo preukazu občana s ŤZP 
s potrebou sprievodcu) s trvalým pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej 
časti mesta a držiteľ motorového vozidla, ktorý preukáže starostlivosť o držiteľa 
preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom alebo pracoviskom 
na uliciach v historickej časti mesta, po predložení preukazu občana s ŤZP alebo ŤZP 
s potrebou sprievodcu, preukazu totožnosti, parkovacieho preukazu, osvedčenia 

o vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane 0,33 eurá na deň alebo 
paušálnej sumy 10,00 eur na kalendárny rok, pričom na jedného občana s ŤZP 
s potrebou sprievodcu môžu byt' vydané pre sprievodcov najviac dve oprávnenia. 

h) fyzická osoba - s potvrdením matričného úradu alebo farského úradu o sobášnom 
obrade (najviac pre dve vozidlá na jeden obrad s možnosťou státia na nevyhnutne 
potrebný čas) po predložení osvedčenia o evidencii motorového vozidla s celkovou 
hmotnosťou do 3,5 t určeného na prepravu cestujúcich a zaplatení dane 20,00 eur na 
deň a vozidlo. 

i) fyzická osoba - s potvrdením o termíne krstu (najviac pre dve vozidlá na jeden na obrad 
s možnosťou státia na nevyhnutne potrebný čas) po predložení osvedčenia o evidencii 
motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t určeného na prepravu cestujúcich 
a zaplatení dane 10,00 eur na deň a vozidlo. 

j) fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba - prevádzkovateľ 
vyhliadkového motorového vozidla (výletný vláčik) na uliciach v historickej časti mesta 
po predložení preukazu totožnosti, výpisu z obchodného alebo živnostenského registra 
a osvedčenia o vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane 15,00 eur na 
deň alebo paušálnej sumy 3 900,00 eur na kalendárny rok, 

k) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba - držiteľ 
výnimky pre vjazd vydanej orgánom Policajného zboru alebo ministerstvom 
(doručovateľské služby, súkromné bezpečnostné služby (okrem zásahových vozidiel 
podľa §4 písm. m) VZN č. 2/2017) , správcovia sietí a pod.) po predložení výnimky, 
preukazu totožnosti, vyp1su z obchodného, živnostenského alebo iného 
registra, osvedčenia o vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane 15,00 
eur na deň alebo paušálnej sumy 3 900,00 eur na kalendárny rok. 

1) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá na 
základe zmluvného vzťahu zabezpečuje zásobovanie pristavených lodí z dunajskej 
promenády po predložení preukazu totožnosti, vyp1su z obchodného alebo 
živnostenského registra, dokladu o zmluvnom vzťahu na zásobovanie, osvedčenia 
o vozidle o celkovej hmotnosti do 3 ,5 t a zaplatení dane 5,00 eur na deň alebo 
paušálnej sumy 1 000,00 eur na kalendárny rok. 

m) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá na 
základe zmluvného vzťahu zabezpečuje čistenie komunikácií v historickej časti mesta -
po predložení preukazu totožnosti, výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, 
dokladu o zmluvnom vzťahu na čistenie komunikácií, osvedčenia o motorovom vozidle 
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s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane 2,70 eur na deň a vozidlo alebo 
paušálnej dumy 702,00 eur na kalendárny rok. 

n) fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá na základe zmluvného 
vzťahu zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu v historickej časti mesta po predložení 
dokladu totožnosti, výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, dokladu 
o registrácii podľa § 98 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon 
o odpadoch") alebo o súhlase podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo o autorizácii 
podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch (okrem vozidiel spoločnosti OLO a.s.), dokladu 
o zmluvnom vzťahu na odvoz komunálneho odpadu, osvedčenia o motorovom vozidle 
a zaplatení dane 2,70 eur na deň a vozidlo alebo paušálnej dumy 702,00 eur na 
kalendárny rok. 

o) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá na základe 
zmluvného vzťahu zabezpečuje bezpečnostnú službu pre klienta v historickej časti 
mesta pre zásahové vozidlo po predložení dokladu o zmluvnom vzťahu na zabezpečenie 
bezpečnostnej služby vrátane zariadenia poplachového systému (pripojenia na pult 
centrálnej ochrany) preukazu totožnosti, výpisu z obchodného registra, licencie na 
prevádzkovanie bezpečnostnej služby, osvedčenia o vozidle v celkovej hmotnosti do 3,5 
t, výnimky pre vjazd vydanej orgánom Policajného zboru alebo ministerstva, zobrazenia 
vozidla zachytávajúceho ŠPZ vozidla a jeho označenie ako zásahové vozidlo v zmysle 
§ 56 ods. 6 zák. č. 4 73/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti 1 a zaplatení dane 2,70 eur na 
deň alebo paušálnej sumy 702,- eur na kalendárny rok. 

Čl. II 
Oprávnenie na vjazd v čase od 6.00 do 9.00 hod. 

Nárok na vydanie osobitného oprávnenia k vjazdu a zotrvania na čas od 06.00 h do 09.00 h má 
držiteľ motorového vozidla: 
fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba - ktorá na základe 
zmluvného vzťahu zabezpečuje zásobovanie prevádzok na uliciach v historickej časti mesta po 
predložení dokladu o zmluvnom vzťahu za účelom zásobovania prevádzok v historickej časti, 
dokladu totožnosti, výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, preukazu 
totožnosti, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (bez preukazovania 
možnosti parkovania v garáži alebo dvornom priestore mimo verejného priestranstva) a 
zaplatení dane 2,70 eura za motorové vozidlo na deň alebo paušálnej sumy 702,00 eur na 
kalendárny rok. 

1 Motorové vozidlo používané na preverenie signálu musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ 
VOZIDL09" . Nápis na vozidle je umiestnený na obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej časti vozidla 
a tvoria ho veľké tlačené písmená či ernej farby na bielom podklade. Veľkosť písmen je najmenej 100 mm na 
bočných stranách vozidla a najmenej 60 mm na zadnej časti vozidla . Šírka a hrúbka písmen musí byť primeraná ich 
veľkosti. Označenie motocyklov sa vykoná primeraným spôsobom. 
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Čl. III 
Voľný vjazd 

Predmetom dane za vjazd do historickej časti mesta nie je vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. Týmito 
vozidlami sú vozidlá policajného zboru, mestskej polície, hasičského a záchranného zboru, 
zdravotnej záchrannej služby. 

1. Od dane je oslobodený: 
a) správca dane a hlavné mesto 

Čl. IV 
Oslobodenie od dane 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené správcom dane a hlavným mestom 
a akciové spoločnosti so 100% účasťou správcu dane a so 100% účasťou hlavného 
mesta, 

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

d) fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá na 
základe zmluvy uzatvorenej s mestskou časťou (správcom dane) zabezpečuje kultúrne 
podujatie, ktorého organizátorom je mestská časť, 

e) školy, náboženské spoločnosti, Univerzitná knižnica v Bratislave a cirkvi s 
pracoviskom v historickej časti mesta najviac pre tri vozidlá, 

f) diplomatická misia sídliaca v historickej časti mesta pre dve vozidlá, pre ďalšie vozidlá 
len ak preukáže možnosť parkovania mimo komunikácií v historickej časti mesta, 
pričom pre j edno parkovacie miesto môže byť vydané len jedno oprávnenie; ostatné 
diplomatické misie sídliace mimo historickej časti mesta pre jedno motorové vozidlo, 

g) fyzická osoba prepravujúca účastníkov k privítaniu dieťaťa, ktorého organizátorom je 
mestská časť najviac pre jedno motorové vozidlo. 

2. Za vydané oprávnenia vjazdu a zotrvania zaplatia organizácie uvedené v ods. 1 písm. b ), c) 
e) a f) náhradu nákladov spojených s výrobou a výdajom oprávnení v pokladni miestneho 
úradu v paušálnej výške 10,00 eur za motorové vozidlo a kalendárny rok. 

Čl. v 
Vydanie oprávnenia 

1. Osobitné oprávnenie v zmysle § 6 ods. 2 VZN č. 2/2017 vydáva Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v Centre služieb občanom. 

2. Osobitné oprávnenie nie je možné vydať bez predloženia dokladov uvedených v čl. I a II. 
a potvrdenia o zaplatení dane. 

3. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. b) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po preukázaní dôvodu vjazdu a 
predložení potrebných povolení a rozhodnutí súvisiacich s účelom vjazdu ( rozhodnutia 
cestného správneho orgánu, povolenia vjazdu vozidla nad 3,5t, povolenia státia vozidla, 
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povolenia kultúrneho alebo športového podujatia, prípadne oznámenia o ich konaní) a 
osvedčenia o evidencii vozidla. 

4. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. c) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po preukázaní osobitného užívania 
verejného priestranstva alebo zvláštneho užívania komunikácie na uliciach v historickej 
časti mesta rozhodnutím cestného správneho orgánu povolenia vjazdu vozidla s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t, povolenia státia vozidla, povolenia kultúrneho alebo športového 
podujatia (prípadne oznámenia o ich konaní) po predložení preukazu totožnosti, výpisu zo 
živnostenského registra alebo obchodného registra, osvedčenia o evidencii vozidla 
a čestného prehlásenia, že ide o podujatie bez vstupného. 

5. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. d) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po preukázaní osobitného užívania 
verejného priestranstva alebo zvláštneho užívania komunikácie na uliciach v historickej 
časti mesta rozhodnutím cestného správneho orgánu povolenia vjazdu vozidla s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t, povolenia státia vozidla, povolenia kultúrneho alebo športového 
podujatia (prípadne oznámenia o ich konaní) po predložení preukazu totožnosti, výpisu zo 
živnostenského registra alebo obchodného registra, osvedčenia o evidencii vozidla 
a predložení zmluvy s mestskou časťou o zabezpečení podujatia. 

6. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. e) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po preukázaní možnosti parkovania 
v garaz1 alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (listom vlastníctva, 
nájomnou prípadne inou zmluvou, súhlasom vlastníka alebo nadpolovičnej väčšiny 

spoluvlastníkov dvora alebo garáže nie starším ako jeden mesiac, alebo iným spôsobom, 
pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo), po 
predložení zriaďovacej listiny, doklade o pracovisku v historickej časti mesta, osvedčenia 
o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, pôdorysu dvora/garáže s vyznačením 
parkovacieho miesta, overení možnosti parkovania oddelením dopravy, životného 
prostredia, verejného poriadku a správnych konaní. 

7. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. f) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po predložení osvedčenia o evidencii 
vozidla, prípadne preukázaní možnosti parkovania v garáži alebo v dvornom priestore 
mimo verejného priestranstva. 

8. Oprávnenie pre vjazd a zotrvanie pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. g) vydá 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po predložení potvrdenia o termíne 
privítania dieťaťa a osvedčenia o evidencii vozidla. 

9. Oprávnenia vjazdu a zotrvania pre subjekty uvedené v čl. III ods. 1 písm. b) až g) najeden 
deň sa vydávajú na kancelárskom papieri . 

1 O. Držiteľ oprávnenia potvrdí podpisom jeho prevzatie spolu s kópiou tohto rozhodnutia. 

Čl. VI 
Rozsah oprávnenia a jeho prekročenie 

1. Vozidlá s oprávnením podľa čl. 1 písm. a) c) e) g) 1) môžu voj sť do historickej časti mesta 
povoleným miestom vjazdu a zotrvať v cieli jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 
nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo urýchlené naloženie alebo zloženie 
nákladu. Vozidlo nesmie v historickej časti mesta stáť . Státím sa rozumie uvedenie vozidla 
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do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (§2 ods. 2 písm. t) zák. č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke). 

2. Vozidlá s oprávnením podľa čl. I písm. b) d) f) nesmú na uliciach v historickej časti mesta na 
trase od miesta povoleného vjazdu do garáže alebo dvorného priestoru a späť zastaviť za 
účelom nakládky alebo vykládky, či vystúpenia alebo nastúpenia spolujazdcov. 

3. Vozidlá s oprávnením podľa čl. I písm. h) i) k) o) môžu vojsť do historickej časti mesta 
povoleným miestom vjazdu a zotrvať v cieli na čas nevyhnutne potrebný na splnenie účelu 
vjazdu. 

4. Vozidlá s oprávnením podľa čl. I písm. j) m) n) môžu vojsť do historickej časti mesta 
povoleným miestom vjazdu a zotrvať historickej časti mesta na čas nevyhnutne potrebný na 
splnenie účelu vjazdu. 

5. Vozidlá s oprávnením podľa čl. II môžu vojsť do historickej časti mesta povoleným miestom 
vjazdu v čase od 6.00 do 9.00 a zotrvať v cieli na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie 
nákladu. 

6. Vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta vozidiel subjektov oslobodených od dane sa bude 
riadiť režimom vozidiel s rovnakým účelom vjazdu a zotrvania, ktoré zdaneniu podliehajú a sú 
im vydávané oprávnenia v zmysle VZN č. 2/2017 a tohto rozhodnutia. 

7. Kontrolu dodržiavania rozsahu vydaného oprávnenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a inšpektori verejného poriadku mestskej 
časti. 

8. V prípade zistenia neplatnosti oprávnenia, zneužitia oprávnenia k vjazdu a zotrvaniu do 
historickej časti mesta, alebo prekročenia rozsahu vydaného oprávnenia má príslušník 
Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo inšpektor verejného 
poriadku právo toto oprávnenie odňať. Ak sa držiteľ oprávnenia pri vozidle nenachádza, spíšu 
osoby vykonávajúce kontrolu o svojich zisteniach záznam a tieto zdokumentujú. 

9. Na základe záznamu podľa ods. 8 vyzve miestny úrad držiteľa oprávnenia aby od nežiaduceho 
konania upustil a upozorní ho, že pri jeho opakovanom zistení bude vyzvaný k vráteniu 
oprávnenia. V prípade nevrátenia oprávnenia v lehote určenej výzvou, bude evidenčné číslo 

motorového vozidla, ktorému bol opatrením povolený vjazd, vyškrtnuté zo zoznamu vozidiel 
s evidovaným povolením vjazdu. 

1 O. Držiteľovi , ktorému bolo opatrenie odňaté, alebo ktorý bol vyzvaný na j eho vrátenie, je 
mestská časť oprávnená v príslušnom zdaňovacom období už oprávnenie nevydať. Vydanie 
nového oprávnenia schvaľuje starosta. 

Čl.VII 
Spoločné ustanovenia 

V prípade, že daňovníkovi zanikne daňová povinnosť a uhradil daň paušálnou čiastkou, správca 
dane mu vráti do 30 dní po oznámení časť dane. Časť dane bude vyrátaná ako rozdiel medzi 
uhradenou paušálnou daňou a daňou za každý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. 
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Čl. VIII 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2017 a týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie 

starostu č. 30/2016 z 7. apríla 20 16. 

spracoval: JUDr. Dagmar Šimková !ľttil{ 
overil: RNDr. Anna Calpašov~' ~ 

Ing. Janka Mešťaníková 'tfH' 

JUDr. Mária Barátiov~ ji.f( 

/ 

1 iSL.;:q„ . .. , 
-...:·1 \ 

- j'\\i\ 
-~ ; Mrfr/ Ra~včík 

· :/csi:aľosta mestskej časti 
1 * 


