
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

Všeobecne záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. 10/2009     
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 § 3 ods. 12 písm. d) sa za slová „do výmery 1 m2“ vkladajú slová „a prenosné popolníky 
     počas prevádzkovej doby,“ 

 
3. 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.“  
 
4.  V § 6  ods. 11)  sa vypúšťa  písmeno d).                                                                              
                                                                      Čl. II  
                                                                    Účinnosť 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 
 
  
 
 
                                                   Ing. arch. Andrej PETREK 
                                                      starosta mestskej časti 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto uznesením č. 116/2009 dňa 8. decembra  2009. 


