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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 07.09.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.09.2010 
 
 
 

N  á  v  r  h   
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2010 o miestnej 

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

 
 
 
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 
- protest prokurátora 

  
 
 
 



N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A:  v y h o v u j e  
 
protestu  prokurátora zo dňa 7. mája 2010 proti niektorým ustanoveniam všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2004 zo 14. decembra 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, č. 12/2008 a č. 10/2009  
 
B:  s c h v a ľ u j e   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.   /2010 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 



                                         D ô v o d o v á     s p r á v a  
 
 

    Dňa 13. mája bol na náš úrad doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I. 
Protest sa týka niektorých ustanovení 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 vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 7/2005, č. 11/2007, 
č. 12/2008 a č. 10/2009. 
 
     V zmysle protestu prokurátora je potrebné vykonať vo všeobecne záväznom nariadení dole 
uvedené úpravy, pričom navrhujeme pôvodné všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004 
o miestnych daniach rozdeliť do troch nových všeobecne záväzných nariadení a to všeobecne 
záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorej sa protest 
prokurátora týka, všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta (uvedené dane nie sú ročnými daňami a zmeny sa môžu 
uskutočniť aj v priebehu kalendárneho roka) a všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za 
psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ktoré sú ročnými daňami a zmeny sa 
môžu uskutočniť vždy len s účinnosťou od 1. januára zdaňovacieho obdobia. 
 
     Na základe uvedeného predkladáme všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v ktorom  v § 2 ods. 3)  (predtým § 3 ods. 3)) na konci odseku 
vypúšťame slová „a podobne“ a dopĺňame konkrétne spôsoby  (predmet) užívania verejného 
priestranstva, ktoré mestská časť zdaňuje na svojom území. 
 
V § 6 (predtým § 3 ods. 7)) upravujeme tie ustanovenia, v ktorých sú stanovené jednotlivé 
sadzby za určitú činnosť na verejných priestranstvách, pretože podľa protestu prokurátora 
„predmetom zdaňovania za užívanie verejného priestranstva nemá byť činnosť“, ale umiestnenie 
určitých hnuteľných vecí na verejné priestranstvá. Okrem vyhovenia protestu prokurátora 
v tomto ustanovení upravujeme pod písmenom c) sadzbu dane za umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia na uliciach pešej zóny tak, že 
z 1,00 eura znižujeme na 0,66 eura. Dôvodom tejto úpravy je úbytok zákazníkov v tejto lokalite 
v súvislosti s otvorením nákupného centra Eurovea. Túto sadzbu s účinnosťou od 1. augusta 
2010 upravilo (znížilo) na svojich komunikáciách v rámci pešej zóny aj hlavné mesto SR 
Bratislava.  
 
V § 8 ods. 2) (predtým § 3 ods. 10)) znižujeme finančný limit na zaplatenie dane v splátkach 
z 1660,00 eur na 660,00 eur a na konci vkladáme ďalšiu vetu, ktorá bližšie určí splatnosť 
jednotlivých splátok  dane. Presný dátum splatnosti pri tejto dani nie je možné určiť vo VZN, 
pretože daň za užívanie verejného priestranstva nie je ročná daň a splátky sú určené v platobnom 
výmere pre každého daňovníka individuálne, podľa začatia užívania verejného priestranstva. 
 
V § 9 (predtým § 3 ods. 12)) písmená c) a d) upravujeme v zmysle uvedeného – „činnosť“ 
nahrádzame „umiestnením hnuteľnej veci“.  
 
K materiálu je priložené úplné znenie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach, v ktorom sú 
vyznačené navrhované zmeny. 


