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               Zvesené:    ..................... 
 
 
 

N ávr h  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
 Bratislava-Staré Mesto 

  
 
 
 
 
spracovateľ: JUDr. Mária Barátiová  
č. kancelárie:  126 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  v trinásťdennej 
lehote dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku 
k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu maria.baratiova@staremesto.sk alebo 
ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 126. 
 
 Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť 
a zdôvodniť 
 
a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia, 
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu. 
 

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať. 
 

  
 

  



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 
 

 
                                                                                                            
                                                                     N á v r h      
                                                                                                                                                                     

Všeobecne záväzné nariadenie 
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 č. ... /2017 

 
 z 12. decembra 2017 

 
 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

      na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. c) a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
                                                                       § 1 
                                                            Úvodné ustanovenie 
 
        Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) okrem 
miestnych komunikácií I. a II. triedy, miesta, ktoré sú verejným priestranstvom, osobitné spôsoby 
užívania verejného priestranstva, sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu 
povinnosť daňovníka, spôsob vyberania a platenia dane a oslobodenie od dane na území mestskej 
časti.  

                                                           § 2 
                                                   Predmet dane 
 

/1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
/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 aj pozemky, na 
ktorých sú miestne komunikácie III. a IV. triedy, námestia, parky, priechody, podchody, nadchody, 
rekreačné lesy, cestná zeleň, verejná zeleň  a trhové miesta. Verejným priestranstvom na účely tohto 
nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného zákona1). 
 
 
 
 
 
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1)    Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník. 
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/3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia  
     rozumie: 
a)  umiestnenie predajného zariadenia, 
b)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia, 
c)  umiestnenie reklamného zariadenia, 
d)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných 
     a športových podujatí,  
e)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie propagačných a prezentačných     
     podujatí,  
f)   umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
g)  umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a 
     rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a  
     vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, 
     umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva za účelom 
     vykonávania rozkopávkových prác, 
h)  umiestnenie telefónnej búdky,                                                                
i)   umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a  
     televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej  
     techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity, 
j)   umiestnenie zariadenia poskytujúceho informácie o kultúrnych, spoločenských a  
     športových  podujatiach,                                                         
k)  umiestnenie zariadenia za účelom uskutočnenia registrovanej voľnej pouličnej aktivity,  
l)   umiestnenie skládky, 
m) trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu,  
n)  umiestnenie mobilnej zelene, 
o)  umiestnenie prenosného popolníka, 
p)  umiestnenie informačného zariadenia poskytujúceho informáciu o dostupnosti alebo vzdialenosti  
     určitej lokality, inštitúcie, prevádzky atď., 
q)  umiestnenie kontajnera na použité šatstvo, obuv a hračky   

r)   užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a autobusu.  
 
                                                               § 3 
                                                     Sadzby dane 
 
  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za 1 m2 a deň je: 

a) 1,00 euro za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia, okrem  ambulantného  
predajného zariadenia na trhovisku na Poľnej ulici, 

b) 0,30 eura za ambulantný predaj na Poľnej ulici,                                                           
   c)   1,00 euro za umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho na  poskytovanie  služieb vrátane 

    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,  
    Strakova,  Baštová, Na vŕšku, Klariská, Prepoštská, Rybné námestie, Úzka, Kapitulská,  
    Farská, Zámočnícka, Františkánska,                                                                   

d)   0,80 eura za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane  
       exteriérového sedenia  okrem zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb 
       vrátane exteriérového sedenia na uliciach vymenovaných v písmene c),                                                                                                            

   e)   10,00  eur za reklamné a propagačné zariadenie  a  za propagáciu  produktov a služieb, 
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     f)  1,00 euro za  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie  kultúrnych, spoločenských, 

     zábavných a športových  podujatí  na verejných priestranstvách okrem tých, ktoré sa  
     uskutočnia na Hviezdoslavovom námestí,                                                             

     g)  2,00 eurá za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských,  
      zábavných a športových podujatí na Hviezdoslavovom námestí, 
h)   4,00  eurá   za   umiestnenie  zariadenia   cirkusu,   lunaparku  a iných  atrakcií,                                                                 

     i)    za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a  
           rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia 
           a vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie 
           kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného  
           priestranstva za účelom vykonávania rozkopávkových prác, 
           1. do 60  dní          1,00 euro     
           2. od 61. dňa         4,00 eurá    
    j)    10,00 eur za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením,            
    k)    2,00 eurá za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva   
           na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, 
           umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a  
           rekvizity na uliciach vymenovaných v písmene c),  
    l)     1,00 euro  za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva   
           na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, 
           umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a  
           rekvizity na uliciach, ktoré nie sú vymenované  v písmene c) a okrem Grassalkovichovej  
           a Medickej záhrady, 
    m)   10,00 eur za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach,  
   n)    1,00 euro za umiestnenie zariadenia za účelom uskutočnenia registrovanej voľnej pouličnej  

     aktivity, 
    o)     7,00 eur za umiestnenie skládky,                                                         
    p)     0,25 eura za trvalé  parkovanie  vozidla  alebo  prívesu  mimo  zóny  s  dopravným  

      obmedzením,                                                    
    q)     0,02 eura  za   trvalé   parkovanie   osobného   motorového   vozidla   mimo   zóny  

      s dopravným  obmedzením na mieste označenom dopravnou značkou IP 16 RÉSERVÉ  
      vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím                                                      
      alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby 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 fyzickej osoby                                                      
      s ťažkým  zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
      postihnutím  s potrebou sprievodcu, s ktorým má spoločný trvalý pobyt,                                                         

 r)   0,66 eura za umiestnenie  mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1m2, 
     s)   1,00 euro za umiestnenie informačného  zariadenia poskytujúceho informáciu o dostupnosti  
            alebo vzdialenosti určitej lokality, inštitúcie, prevádzky atď., 

t)   1,00 euro za umiestnenie kontajnera na použité šatstvo, obuv a hračky, 
u)  0,10 eura za  stanovište vyhliadkového vozidla, fiakra  a autobusu,    

      v)  14,00 eur  za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva   
            na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, 
            umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a  
            rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. 
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                                                           § 4 
                                    Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

/1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
/2/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 
dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia,  
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Zánik daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne do                                           
30 dní na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.  Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
                                                                                                               
                                                              § 5 
                                         Správa, vyrubovanie a platenie dane 
 
/1/ Správu dane vykonáva mestská časť. 
/2/  Správca dane vyrubí daň rozhodnutím za každý aj začatý deň a za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. Ak vyrubená daň je vyššia ako  660,00 eur, správca dane môže určiť 
v rozhodnutí zaplatenie dane najviac v štyroch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ďalšie splátky určí správca dane v rozhodnutí. 
/3/  Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.  
/4/ 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.  
 
/5/  Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu podľa § 3 písm. q) predloží daňovník správcovi 
dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.  
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 § 6 
                                  Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 
/1/ 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 za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
     usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných alebo športových  podujatí bez  
     vstupného, alebo ktorých výťažok  je  poskytnutý  na charitatívne alebo verejnoprospešné  
     účely a daňovník o tom predloží doklad,                                                        
d)  fyzická osoba a právnická osoba za umiestnenie mobilnej zelene do výmery 1 m2  
     a za umiestnenie prenosných popolníkov počas prevádzkovej doby, 
e)  fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prevádzkuje telefónnu búdku bez reklamného  

a  propagačného zariadenia, 
f)   fyzická osoba a právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo za účelom  
      propagácie aktivít podporujúcich ochranu života,  zdravia, rodiny,  životného prostredia, 
      prírodných a kultúrnych hodnôt bez umiestnenia predajného zariadenia.    
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/2/ Zníženie dane: 
a) daň sa znižuje o 20 % za užívanie verejného priestranstva formou umiestnenia exteriérového 

sedenia, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené exteriérové sedenie, je viditeľne 
označená celoročne zákazom fajčenia a zároveň aj exteriérové sedenie je viditeľne označené 
zákazom fajčenia, 
                                                                        

b) daň sa znižuje o 50 % za užívanie verejného priestranstva podľa  § 3 písm. i), ak daňovník  
      preukáže, že ide o rekonštrukciu, opravu alebo údržbu  kultúrnej pamiatky2) podľa stavebného  

       povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu3); daň sa nezníži, ak daňovník  
       uskutočňuje rekonštrukciu, opravu alebo údržbu kultúrnej pamiatky v rozpore s osobitnými  
       predpismi4) 5).      
                                                                  § 7 
                                                   Spoločné  ustanovenia 
 
      Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa všeobecného právneho 
predpisu o správe daní.6)                                                                                      
                                                                   § 8 
                                                    Prechodné ustanovenie 

 
     Ak daňová povinnosť vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, daňové konanie sa 
dokončí a daň sa vyrubí podľa nariadenia platného a účinného do nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 
                                                                      § 9  
                                                     Zrušovacie ustanovenie 
 
      Zrušuje sa všeobecne záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Staré  Mesto  č. 9/2017 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

           § 10 
                   Účinnosť 

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára  2018.  
 
 
 

Mgr. Radoslav Števčík  
                                                            starosta mestskej časti 
                                                             
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
2)  § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
3)  § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
    v znení neskorších predpisov. 
4)   Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
5)   Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
    neskorších predpisov. 
6)   Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
    zákonov v znení neskorších predpisov.    
 

          



Príloha č. 1  
 
 
                                              Oznámenie vznikux zánikux daňovej povinnosti 
                                                       za užívanie verejného priestranstva 
                   podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
          odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  a všeobecne záväzného nariadenia  
            mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie vereného priestranstva 
                                                na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
Meno a priezvisko fyzickej osobyx:  ............................................................................................ 
 
Obchodné meno právnickej osobyx: .............................................................................................  

 
Adresa trvalého pobytu fyzickej osobyx: ...................................................................................... 
 
Sídlo právnickej osobyx: .................................................................................................. ............. 
 
Rodné číslo fyzickej osobyx: ......................................................................................................... 
 
IČO právnickej osobyx: .................................................................................................. ............... 
 
Názov a adresa prevádzkyx: .......................................................................................................... 
 
Prevádzka a exteriérové sedenie sú nefajčiarskex   časť fajčiarskax 

 
Telefón/fax/e-mail: ........................................................................................................................ 
 
Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu 
 
verejného  priestranstva:................................................................................................................... 
 
Účel užívania verejného  priestranstva: ........................................................................................... 
 
Miesto užívania verejného priestranstva: ........................................................................................ 
 
Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: .............................. do: .................................. 
 
Skutočná výmera v m2 :  ................................................................................................ .................. 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov 
nepravdivého alebo neúplného oznámenia.  
 
  
 
 
Bratislava, dňa ................                                                                ............................................. 
                                                                                                         podpis a pečiatka daňovníka  
 
 
Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť 
spracované výlučne na účely daňového konania.                                                                                                   
 

x čo sa nehodí, preškrtnite  
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