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~E: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.1012011 

z 13. decembra 2011 

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

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podl'a § 15 ods. 2 písm. 
a), e) a 1) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 ods. l písm. b), e), 1) 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 podl'a odseku l je mestská časť. 

§2 
Daň za psa 

/1/ Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rokje: 
a) 40,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držitel'om je fYzická osoba, 
b) 20,00 eur za psa minimálne s výcvikom základnej poslušnosti, za psa 

nadobudnutého z útulku, za psa s mikro čipom alebo tetovaním a za sterilizovaného 
alebo kastrovaného psa, ktorého vlastníkom alebo držitel'om je fYzická osoba, 

c) 400,00 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držitel'omje právnická osoba. 

/2/ Od dane je oslobodený: 
a) fYzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držitel'om jedného psa a Je držitel'om 

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 I písmeno a) alebo písmeno b), 

c) vlastník alebo držiteľ psa podľa osobitného zákonal), 
d) po dobu I 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. 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 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 rokje: 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 vzníku 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 3 O 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. 

l) Zákon Č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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141 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. 

151 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 

111 Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rokje: 
a) 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečníkový stôl, 
b) 664,00 eur za ostatné prístroje. 

121 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. 

131 V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

141 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. 

151 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 správcovi 
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane 
vyrubenej v zmysle § 2 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. 

/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 platobnom výmere 

/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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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 luší všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 9/20 l O o miestnej dani za psa, za predajné 
automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

§7 
Účinnost' 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2012. 

PhDr. Tatiana Rosová " 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Stm'é Mesto 

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Staré Mesto uznesením Č. 97/20 II dňa 13. decembra 20 ll. 



Príloha Č. I 
Oznámenie vznikn daňovej povinnosti 

za psa 
podľa zákona Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskoršfch predpisov a všeobecne záväzoého nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/20 II o miestnych daniach za psa, za predajné automaty 

a za nevýhemé hracie pristroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Meno a priezvisko vlastníka (držiteľa) psa': ............................................................................ . 
Obchodné meno právnickej osoby': ., ......................................... , .......................... , ....... ' ........................... .. 
Adresa trvalého pobytu vlastníka (držiteľa) psa': ..................................................................... . 
Sídlo právnickej osoby': .................... , ........ " ............................................................................ . 
Rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom (držiteľom) psa': .......................................... . 
IČO právnickej osoby, ktorá je vlastníkom (držiteľom) psa': .................................................. . 
Číslo telefónu, fax/e-mail: ............................................................................ , ............................. . 
Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 
nezhoduje s miestom h'Valého pobytu (sídla) vlastníka (držiteľa) psa: ...................................... . 

Dátum narodenia psa: .... , .. , ...... , .............. , ........ , ......................................................................... .. 
Dátum, odkedy je pes držaný na území mestskej časti: ............................................................. .. 
Evidenčné číslo psa: ., ........................ , ...... , .. , ...... , ........................................................................ . 
Pohlavie psa: .............................................................................................................................. ,. 
Farba psa: .................................................................................................................................... . 
Zvláštne znamenie (napr.tetovanie): ........................................................................................... . 
Počet psov v držbe: ..................................................................................................................... . 
Číslo mikročipu alebo tetovacie č. psa, ak ho pes má: ............................................................... . 
Skutočnosť, že pes pohrýzol alebo POranil človeka: .................................................................. . 
Plemeno psa: ............................................................................................................................. .. 
Meno psa: ................................................. " ............................................................................... .. 

Príloha: 
fotokópia dokladu o skúške psa, čipovaní, tetovaní psa atď. 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som Sl vedomý 
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

Bratislava, dňa ...................... .. 
podpis vlastníka (držiteľa) 

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona Č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predmetom daňového tajomstva a môžu byt' spracované 
výlučne na účely daňového konania. 

'čo sa nehodí, prečiarknite 



Príloha Č. 2 Oznámenie zániku daňovej povinnosti 
za psa 

podľa zákona Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10120110 miestnych daniach za psa, za predajné automaty 

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

Meno a priezvisko vlastníka (držiteľa) psax: ...................................................... _ .................... .. 

Obchodné meno právnickej osoby': .......................................................................................................... .. 

Adresa trvalého pobytu vlastníka (držiteľa) psax: .................................................................... .. 

Sídlo právnickej osobyx: .......................................................................................................... .. 

Rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom (držiteľom) psax: .......................................... . 

IČO právnickej osoby, ktorá je vlastníkom (držiteľom) psax: ................................................. .. 

Číslo telefónu, faxle-mail: ......................................................................................................... . 

Plemeno a meno psa: ................................................................................................................. . 

v, 'd v • , Clslo eVI encneJ znamky: ........................................................................................................ .. 

D A d ' 'k dV' . . ovo zam u anovej povmnostl: ............................................................................................ . 

D ' , 'k dV' . . atum zam u anovej povmnostl: ............................................................................................ . 

Prílohy: 
Potvrdenie veterinárom (úhyn psa) 
Evidenčná známka 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý 
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

Bratislava, dňa ...................... .. 
podpis vlastníka (držiteľa) 

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona Č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predmetom daňového tajomstva a môžu byt' spracované 
výlučne na účely daňového konania. 

Xčo sa nehodí, prečiarknite 



Príloha Č. 3 Oznámenie vzniku" záuiku" daňovej povinnosti 
za predajné automaty 

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znen! neskorš!ch predpisov a všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 10120 II o miestnych daniach za psa, za predajné automaty 

a za nevýherné hracie pr!stroje na územ! 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 osoby': .................................................................................................... .. 

IČO právnickej osobyx: ............................................................................................................. . 

Číslo telefónulfaxle-mail: ........................................................................................................... . 

Miesto (adresa) prevádzkovania predajného automatu: ............................................................ .. 

Názov (druh) a počet predajných automatov: ............................................................................ . 

Dátum začatia prevádzkovania predajného automatu: .............................................................. .. 

Dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu: .......................................................... . 

Výrobné číslo predajného automatu: ......................................................................................... .. 

Číslo registrácie predajného automatu: ..................................................................................... .. 

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 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predmetom daňového tajomstva a môžu byt' spracované 
výlučne na účely daňového konania. 

Xčo sa nehodí, prečiarknite 



Príloha Č. 4 Oznámenie vzniku' zániku' daňovej povinnosti 
za nevýherné hracie prístroje 

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. 10120 II o miestnych daniach za psa, za predajné automaty 

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby': .......................................................................................... . 

Obchodné meno právnickej osoby': .......................................................................................... . 

Adresa trvalého pobytu fYzickej osoby': .................................................................................... . 

Sídlo právnickej osoby': ............................................................................................................. . 

Rodné číslo fYzickej osoby': ...................................................................................................... . 

IČO právnickej osoby': .............................................................................................................. . 

Číslo telefónu/fax/e-mail: ........................................................................................................... . 

Miesto (adresa) prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: ............................................. . 

Názov (druh) a počet nevýherných hracích prístrojov: ............................................................... . 

Dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: .............................................. .. 

Dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: ......................................... .. 

Výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja: .......................................................................... . 

V'l '" , 'hhr'h" els o regIstracIe nevyherne o aCle o pnstroJa: ...................................................................... . 

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 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov predmetom daňového tajomstva a môžu byt' spracované 
výlučne na účely daňového konania. 

'čo sa nehodí, prečiarknite 


