
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rTiir.T 
~ 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 2 /2016 

z 22. marca 2016 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl'a § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 37711990 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 zavazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") ustanovuje daň za užívanie 
verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') 
okrem miestnych komunikácií 1. 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 
pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie III. a IV. triedy, námestia, parky, priechody, podchody, 
nadchody, rekreačné lesy, cestná zeleň , verejná zeleň a trhové miesta na uliciach, ktorých zoznam 
je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia a je jeho neoddelitel'nou súčasťou . Verejným 
priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podl'a 
osobitného zákona 1>. 

1
l Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník. 
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131 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, spo ločenských , 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, spo ločenských a 
športových podujatiach, 

k) umiestnenie zariadenia za účelom uskutočnenia registrovanej voľnej pouličnej aktivity, 
1) 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, 
Hviezdoslavova 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, 

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, 
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, 
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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) 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 na uliciach vymenovaných v písmene c), v Grassalkovichovej a 
Medickej záhrade, 

1) 7,00 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 na uliciach, ktoré nie sú vymenované v písmene c) a okrem Grassalkovichovej 
a Medickej záhrady, 

m) 0,70 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 1 m2
, 

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) O, 1 O eur za stanovište vyhliadkového vozidla, fiakra a autobusu. 

§4 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

/1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

121 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 
dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia, 
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najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Zánik daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne do 
30 dní na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 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. 

121 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. 

131 Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

141 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. 

151 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 a bez umiestnenia predajného zariadenia, 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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121 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 vid iteľne 
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 pamiatky2l podľa stavebného 
povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu3l; daň sa nezníži, ak daňovn ík 
uskutočňuje rekonštrukciu, opravu alebo údržbu kultúrnej pamiatky v rozpore s osobitnými 
predpismi4) 5l, 

§7 
Spoločné ustanovenia 

Pri porušení povinností vyp~vajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa všeobecného 
právneho predpisu o správe daní. 

§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 úči nnost i tohto 
nariadenia. 

§9 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2015 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

§ 10 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11 . apríla 2016. 

____ e--

Mgr. Rad~čík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/2016 dňa 22. marca 2016. 

2l § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
3
l § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 
4l Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
5
l Zákon č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
5l 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 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 2/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Zoznam ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ktorých sú 
na účely dane podľa § 2 ods. 2) tohto nariadenia verej né priestranstvá 

1. Alžbetínska 50. Francisciho 98. Krakovská 
2. Andreja Plávku 51. Francúzskych partizánov 99. Kráľovské údolie 
3. Anenská 52. Františkánska 100. Krátka 
4. Banícka 53. Gajova 101 . Krčméryho 

5. Bartókova 54. Galandova 102. Krivá 
6. Bartoňova 55. Godrova 103. Križkova 
7. Baštová 56. Gondova 104. Krm a nova 
8. Beblavého 57. Gorazdova 105. Kubániho 
9. Belopotockého 58. Gorkého 106. Kúpeľná 

10. Benediktiho 59. Grôsslingová 107. Kuzmányho 
11 . Bernolákova 60. Gunduličova 108. Kýčerského 
12. Beskydská 61 . Havrania 109. Ľadová 
13. Bezručova 62. Haydnova 110. Langsfeldova 
14. Biela 63. Heydukova 111. Laučekova 

15. Bjôrnsonova 64. Hlavatého 112. Laurinská 
16. Blumentálska 65. Hlboká cesta 113. Lazaretská 
17. Bohúňova 66. Holekova 114. Lehockého 
18. Boženy Nemcovej 67. Hollého 115. Lermontovova 
19. Bradlianska 68. Holubyho 116. Lesná 
20. Broskyňová 69. Hradné údolie 117. Leškova 
21 . Bi'eclavská 70. Hrebendova 118. Lichardova 
22. Buková 71. Hriňovská 119. Lipová 
23. Bukureštská 72. Hummelova 120. Lodná 
24. Cukrová 73. Hviezdoslavove námestie 121 . Lomonosovova 
25. Čajakova - časť od Beskydskej 74. Chalupkova - časť 122. Lubinská 

po Smrečiansku od Továrenskej 123. Lužická 
26. Čajkovského po Košickú 124. Lýcejná 
27. Čapkova 75. Chorvátska 125. Majakovského 
28. Čelakovského 76. Inovecká 126. Máj kova 
29. čerešňová 77. Jakubovo námestie 127. Malá 
30. červeňova 78. Janáčkova 128. Malinová 
31 . Čmeľovec 79. Jánošíkova 129. Malý trh - časť 
32. Dankovského 80. Jaseňová od Karadžičovej 
33. Dobrovičova 81 . Javorinská po vjazd 
34. Dobrovského 82. Javorová do podzemných garážf 
35. Dobšinského 83. Jedlí kova 130. Mariánska 
36. Dohnalova 84. Jelenia 131 . Maróthyho 
37. Dolná 85. Jozefská 132. Martinengova 
38. Donovalova 86. Jurovského 133. Mateja Bela 
39. Drevená 87. Justičná 134. Medená 
40. Dubová 88. Kapitulská 135. Medzierka 
41 . Dvoi'ákovo nábrežie 89. Klariská 136. Michalská 
42. Fajnorovo nábrežie 90. Klemensova 137. Mikulášska 
43. Fándlyho 91. Kmeťovo námestie 138. Moskovská 
44. Farská 92. Kolárska 139. Mošovského 
45. Fazuľová 93. Kamenského námestie 140. Moyzesova 
46. Ferienčíkova 94. Konventná 141 . Mozartova 
47. Fialkové údolie 95. Korabinského 142. Murgašova 
48. Flog lova 96. Koreničova 143. Múzejná 
49. Fraňa Kráľa 97. Kozia 144. Myjavská 



145. Na baránku 
146. Na brezinách 
147. Na Hrebienku 
148. Na Kalvárii 
149. Na kopci 
150. Na stráni 
151. Na Štyridsiatku 
152. Na vŕšku 
153. Nad lomom 
154. Námestie Martina Benku 
155. Nedbalova - úsek 

od Klobučníckej 
po Laurinskú 

156. Nekrasovova 
157. Novosvetská 
158. Okánikova 
159. Ostravská 
160. Palackého 
161. Palárikova 
162. Panenská 
163. Panská 
164. Partizánska 
165. Paulínyho 
166. Pažického 
167. Pilárikova 
168. Pod Kalváriou 
169. Pod vinicami 
170. Podhorského - chodník 
171. Podjavorinskej 
172. Podjazd 
173. Podtatranského 
174. Poľná 

175. Poľská 
176. Porubského 
177. Poštová 
178. Povraznícka 
179. Prepoštská 
180. Prešernova 
181. Pri hradnej studn i 
182. Prvosienková 
183. Puškinova 
184. Radvanská 
185. Révová 
186. Riečna 
187. Rigeleho 

Verejným priestranstvom sú tiež: 

Grassalkovichova záhrada 
Medická záhrada 
Kollárovo námestie - park 
Rázusovo nábrežie - park a chodník 

188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 

198. 
199. 
200. 
201 . 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
21 1. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 

227. 
228. 
229. 

Riznerova 230. Tallerova 
Rubinsteinova 231. Tichá 
Rudnayovo námestie 232. Tobrucká 
Rybárska brána 233. Tolstého 
Rybné námestie 234. Topoľová 

Sasinkova 235. Továrenská 
Sedlárska 236. Treskoňova 
Senická 237. Tvarožkova 
Schillerova 238. Údolná 
Schody pri starej 239. Úprkova 
vodárni 240. Urbánkova 
Sienkiewiczova 241 . Úzka - chodník + lávka 
S klaná 242. Vansovej - schody 
Sklenárska 243. V záhradách 
Sládkovičova 244. Ventúrska 
Slávičie údolie 245. Veterná 
Slepá 246. Vetvová 
Slovanská 247. Vlčkova 

Smetanova 248. Vodný vrch 
Soferove schody 249. Vrátňanská 

Socháňova 250. Vrchná 
Sokolská 251 . Vysoká 
Somolického 252. Wilsonova 
Srnčia 253. Za sokolovňou 
Staroturský chodník 254. Záhrebská 
S tra kova 255. Zámocké schody 
Strážnická 256. Zámočnícka 

Strelecká 257. Západný rad 
Strmá cesta 258. Zelená 
Súbežná 259. Zochova 
Svetlá 260. Zrlnskeho 
Svoradova 261 . Žabotova 
Šafranová 262. Železničiarska 
Šípková 263. Žiarska 
Škarniclova 264. Židovská 
Školská 265. Živnostenská 
Škovrančia 266. Žižkova 
Šoltésovej 
Štetinova 
Šulekova - úsek 
od otočky MHD 
po Starú vinársku 
Tabaková 
Tablicova 
Tajovského 

Šafárikovo námestie - park okolo Kačacej fontány 
Šafárikovo námestie - pare. č. 8898/1 a 8898/6 
Vajanského nábrežie - park 



Príloha č. 2 

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. 2/2016 o miestnej dani za užívanie vereného priestranstva 

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Meno a priezvisko fyzickej osobť: „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„ „. „ „„ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ .. „. „ „ „ „ „ „. 

Obchodné meno právnickej osobť: „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ . „ „ „ 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osobť: „ „„„.„„.„„„„„ „„„„„„„.„„„.„.„ . „ „„„„„„„„„ „„ „ „ „ „„ 

Sídlo právnickej osobť: . „„ .... „„ .. „„ . . „ „ . . „„ „„. „ „ . „ „ „ . . „.„ .. „ .. „ „ „ „ „. „ „ . „„ .. „ „ .... „„ . . „„ „ „ .. „ „ . 

Rodné číslo fyzickej osobť: „ „„ .. „ „ „. „ „. „ „ . „ „ „ . „ „ „ „„. „ „ „ „ „ .. „ „. „„ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 

IČO právnickej osobť: ...... ........ ...................... ..... ...... „ . . „ .. . .......... . ..... . .. . ................... . .. . . . . ... . . . ... . . 

Názov a adresa prevádzky: ... „ „ .. „ „ . . . „ . . „ „ . . . „. „ „ . . „ . „ „ ... „ . . . „ „ „ „ . „. „ ... „ . „. „ . . . „ „ ... „ . . .. „ „ „. „ .. „. 

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. 

'čo sa nehodí, preškrtnite 


