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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. __/2019 ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 
11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka  v znení 
všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018). 
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Dôvodová správa 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 
11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka  v znení 
všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018), ďalej iba „VZN“, upravuje v  
§ ods. 7 písm. a) sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu 
výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb a v § ods. 7 písm. h) sadzby dane za 
užívanie verejného priestranstva na účely parkovania motorových vozidiel. 
 
Oba vyššie menované sadzby dane sú platné a nezvyšovali sa už niekoľko rokov. V prípade 
sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo 
rekonštrukcie inžinierskych stavieb ide o jednoznačne najnižšiu sadzbu v rámci mestských 
častí Bratislavy (napr. mestská časť Bratislava-Nové Mesto má sadzbu 0,60 EUR/m2 a deň, 
mestská časť Bratislava-Ružinov má sadzbu 0,50 EUR/m2 a deň a mestská časť Bratislava-
Staré Mesto sadzbu 1,00 EUR/m2 a deň do trvania rozkopávky 60 dní a pokiaľ rozkopávka 
trvá viac dní, sadzba sa zvyšuje na 4,00 EUR/m2 a deň). 
V dôsledku nízkej sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene nemajú investori 
motiváciu rozkopávky ukončiť v krátkom čase a tým sa znižuje kvalita bývania pre 
obyvateľov mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 
Na základe toho navrhujeme zvýšenie sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie 
a zelene z dôvodu výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb na 1,00 EUR/m 2 a deň. 
 
 
V prípade sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na účely parkovania motorových 
vozidiel sú tieto definované taktiež v EUR/m2/deň, pričom v súčasnosti sú nasledovné: 
1. pre osobné motorové vozidlá 0,05 EUR/m2/deň, 
2. pre podnikateľské subjekty    0,08 EUR/m2/deň, 
3. pre nákladné motorové vozidlá, autobusy 
      na určených parkoviskách mestskej časti  0,08 EUR/m2/deň, 
4. pre vozidlá s označením osoby ZŤP a ZŤP/S s trvalým 
bydliskom v mestskej časti      0,010 EUR/m2/deň 
 
Na základe porovnania s inými mestskými časťami sú tieto sadzby v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka nízke, pričom viaceré mestské časti už deklarovali záujem ich ďalšieho 
zvyšovania. 

Mestská časť 
sadzba za vyhradené 
parkovacie miesta 

cena jedného 
parkov. miesta 

Dúbravka 0,05 EUR/m2/deň 219,00 EUR  
  0,01 EUR/m2/deň ZŤP 43,80 EUR 
  0,08 EUR/m2/práv.osoba 350,04 EUR 
Nové mesto 0,28 EUR/m2/deň 1 226,40 EUR 
  50 % úľava pre fyz.osoby 613,20 EUR 
  65% úľava po 18h 797,16 EUR 
Ružinov 642,40 EUR / ročne, / 0,16 EUR/m2/deň 700,80 EUR 
  50 % fyzická osoba 321,20 EUR 350,40 EUR 
Staré mesto 0,33 EUR/m2/deň 1 445,40 EUR 
  0,02 m2/deň ZŤP 87,60 EUR 
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Rača 0,09 EUR/m2/deň 394,20 EUR 
Karlova ves 0,086 EUR/m2/deň 376,68 EUR 
Lamač 200,- pevná sadzba 200,00 EUR 
  právnické osoby - 400,- EUR  400,00 EUR 
Vrakuňa 271,56 EUR - pevná sadzba 271,56 EUR 
  právnické osoby - 372,30 EUR 372,30 EUR 
Podunajské Biskupice 185,- EUR pevná sadzba 185,00 EUR 
  právnické osoby - 675,- EUR 675,00 EUR 
Devínska Nová Ves verejná ponuka formou dražby --- 
  min. 330,- EUR FO aj PO --- 
Petržalka 0,132 EUR/m2/deň/ 630 EUR/rok 630,00 EUR 
  nočné park. 17h-8h - 535/ročne 535,00 EUR 

 
Vzhľadom na zvyšovanie nákladov na údržbu verejných priestranstiev a tiež na potrebu 
vytvárania nových verejných parkovacích miest sú súčasné sadzby týchto daní nedostatočné. 
Pre prechodné obdobie, do času zavedenia celomestskej parkovacej politiky preto navrhujeme 
zvýšenie sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva na účely parkovania motorových 
vozidiel o cca 34 % pre fyzické aj právnické osoby, pričom sadzby pre držiteľov preukazov 
ZŤP a ZŤP/S by zostali zachované. Zmena sadzieb a ich dopad by bol nasledovný: 
 
Vyhradené parkovacie miesta k 21.11.2019 Návrh zvýšenia

počet 
miest

sadzba za 
m2

poplatok 
€/rok

spolu
sadzba za 

m2
nový poplatok 

€/rok
nárast spolu

pre ZŤP 318 0,01 €     43 € 13 674 € 0,010 €   43,00 € 0% 13 674 €
právnické osoby 38 0,08 €     350 € 13 300 € 0,107 €   468,66 € 34% 17 809 €
fyzické osoby 1389 0,05 €     220 € 305 580 € 0,067 €   293,46 € 34% 407 616 €
SPOLU 332 554 € 439 099 €  
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia je v prílohe materiálu. 
 
Vyhodnotenie pripomienkového konania podľa § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov bude poslancom zaslané dodatočne, v zákonnom 
termíne. 
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Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 21.11.2019 
Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh novelizácie všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava–Dúbravka a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka tento návrh schváliť tak ako je uvedené v materiáli.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 47/2019 
zo dňa 26.11.2019 

Miestna rada 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava–Dúbravka  v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 
a č. 6/2015 (vyhlásené ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018).. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 7          za : 7          proti : 0          zdržal sa : 0 
 


