
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  december 2009 
 

 
  

 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 01.12.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 08.12.2009 
 
 
 

N  á  v  r  h   
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2009, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení   

zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými  nariadeniami č. 7/2005, č. 11/2007 a 
č.12/2008  

______________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta 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 zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca oddelenia ekonomiky  
zmluvných vzťahov a miestnych daní 
Ing. Karol Pancza  
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
 

  
Uznesenie  



 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schvaľuje   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.   /2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzných 
nariadení č. 7/2005, č. 11/2007 a č. 12/2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á     s p r á v a  
 
 

K bodu č. 1 
 
     V § 3 ods. 7 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení zmien 
a doplnkov sú vymenované ulice, na ktorých sa za užívanie verejného priestranstva  formou 
exteriérového sedenia vyberá miestna daň v sume 1,00 euro za 1 m2  a deň. 
     Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2009, ktorým boli vykonané zmeny vo všeobecne 
záväznom nariadení č. 9/2004 o pešej zóne v znení zmien a doplnkov sa upravil zoznam ulíc, na 
ktorých môže mestská časť povoliť exteriérové sedenie. 
     Na základe uvedeného navrhujeme v rámci pešej zóny doplniť zoznam ulíc aj vo všeobecne 
záväznom nariadení o miestnych daniach. Ide o ulice: Strakova, Baštová a Na vŕšku. 
     V záujme zjednotenia rôznych sadzieb v pešej zóne navrhujeme doplniť do § 3 ods. 7 písm. c) 
všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach aj ulice Klariská a Prepoštská, na ktorých 
doteraz bola určená sadzba dane v sume 0,66 eura za 1 m2  a deň. 
 
Navrhované znenie § 3 ods. 7 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach: 
 
„ c)  1,00 euro  za  umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie  služieb  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,“  
 
 K bodu č. 2 
 
Navrhujeme upraviť zdaňovanie vjazdu do historickej časti mesta motorovými vozidlami, ktoré 
síce nepotrebujú povolenie k vjazdu na základe výnimky udelenej orgánmi Policajného zboru, 
resp. Ministerstvom vnútra SR, avšak od  miestnej dane nie sú oslobodené. Ide o motorové 
vozidlá doručovateľských spoločností a pod. 



Všeobecne záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č.    /2009     
z 8.decembra 2009, 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto    

v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami 
 č. 7/2005, č. 11/2007 a č. 12/2008 

 
     
     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, 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 v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
   

                                                          Čl. I 
           
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych 
daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzných nariadení č. 
7/2005, č. 11/2007 a č. 12/2008 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 3 ods. 7 písm. c) za slová „na Gorkého ulici“ sa vkladajú slová „Strakova, Baštová, 
Na vŕšku, Klariská, Prepoštská,“. 

 
2. V § 6 ods. 7 písm. j) sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a za písmeno j) sa vkladá  
       ďalšie písmeno k), ktoré znie:                                       

             „k)  15,00 eur za motorové vozidlo, ktoré má udelenú výnimku pre vjazd orgánom  
                    Policajného zboru alebo ministerstvom (doručovateľské služby a pod.) alebo  
                    paušálna suma 3 273,00 eur  na kalendárny rok.“      

                                                                                 
            
                                                                       Čl. II  
                                                                    Účinnosť 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 
 
  
 
 
                                                   Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                      starosta mestskej časti 
  



 
                                                                                                                 Vyvesené: 20.11.2009 
 
                                                                                                                  Zvesené: ..................... 
 
 
 
 
                                                                N á v r h  
   všeobecne   záväzného   nariadenia   mestskej   časti  Bratislava-Staré Mesto č. ......../2009, 
   ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti  Bratislava-Staré  
   Mesto  č.  8/2004  o  miestnych   daniach   na   území   mestskej   časti   Bratislava – Staré 
   Mesto  v   znení   zmien   vykonaných   všeobecne   záväznými   nariadeniami   č.   7/2005,  
   č. 11/2007 a č. 12/2008 
 
 
spracovateľ:  JUDr. Mária Barátiová   č. kancelárie: 118,  tel. 59246266 
                      Ing. Karol Pancza   č. kancelárie:  129, tel. 59246293 
 
P o u č e n i e: 
      
     V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba a právnická osoba v desaťdňovej lehote od 
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. 
 
     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. 
                    
 
 
 


