
Všeobecne záväzné nariadenie
   Mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

  č.  2  /2007 zo dňa 11.12.2007
o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava –

Dúbravka

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa § 15 ods. 2 
písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 29, 36, 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 sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“).

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Miestnymi daňami (ďalej len „dane“) na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
(ďalej    len „mestská časť“) sú:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I.a II. triedy,
c) daň za predajné automaty,

      d) daň za nevýherné hracie prístroje.

2. Správu  miestnych  daní  uvedených  v ods.  1  vykonáva  Mestská  časť  Bratislava  –
Dúbravka (ďalej len „správca dane“).

§ 2 
    Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou  alebo 
právnickou osobou na území mestskej časti, okrem psa uvedeného v osobitnom 
predpise1).

2. Sadzby dane za psa sú:
a) 1.000,- Sk ročne za psa chovaného v bytových domoch a za psa, ktorý stráži       
samostatne stojaci objekt slúžiaci na podnikateľské účely,
b) 100,- Sk ročne za psa chovaného v rodinnom dome, za psa bez  špeciálneho 
výcviku, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) 200,- Sk ročne za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach 
a za psa chovaného v bytovom dome, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osamelý 
dôchodca, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti ďalšia osoba,

–––––––––––––––––––––––––––
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1) § 22 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov 

d) 400,- Sk ročne za psa, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného 
v bytovom dome  dôchodca, ktorý žije s ďalšou osobou v spoločnej domácnosti.

Sadzby dane za psa uvedené pod písmenami a) až d) platia za každého ďalšieho psa 
u toho istého daňovníka.  

3. Daňovník2) je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti3) správcovi dane na 
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 1 tohto VZN 

4. Doklady potrebné na  prihlásenie psa do evidencie sú  očkovací preukaz psa 
a občiansky preukaz vlastníka psa alebo držiteľa psa. Mestská časť vydá vlastníkovi 
alebo držiteľovi psa, zapísaného do evidencie evidenčnú známku za úhradu 10,- Sk . 
Pri každej strate, odcudzení alebo zničení bude vydaná známka za úhradu 50,- Sk. Pri 
oznámení skutočnosti, že pes pohrýzol alebo poranil človeka, bude vydaná známka 
s označením „Nebezpečný pes“.

5. Doklady  preukazujúce nárok na sadzbu dane podľa odseku 2 je vlastník, alebo držiteľ
psa povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. 
Ak takýto nárok vznikne v priebehu ďalšieho zdaňovacieho obdobia, výška dane sa 
upraví až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

6. V oznámení o zániku daňovej povinnosti4) uvedie svoje osobné údaje, dátum odkedy 
nie je vlastníkom  alebo držiteľom psa, dôvod zániku daňovej povinnosti a číslo 
evidenčnej známky. Tlačivo na zánik daňovej povinnosti k dani za psa je uvedené 
v prílohe  č. 2.

§ 3
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva na území mestskej časti.

2. Verejným  priestranstvom  sa  pre  účely  tohto  VZN  rozumejú  všetky  ulice,  cesty,
miestne  komunikácie  III.  a   IV.  triedy,  chodníky,  námestia,  podchody,  priechody,
schody,  trhoviská,  parkoviská,  parky,  detské  ihriská,  pieskoviská  a všetky  ostatné
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto
osoby  právo  užívania.  Zoznam  miest,  ktoré  sú  v mestskej  časti  verejným
priestranstvom pre účely vyrubovania dane za užívanie verejného priestranstva, tvorí
prílohu č. 3 tohto VZN.

––––––––––––––––––––––––––––
2) § 23 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3) § 26 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
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4) § 26 a 27 ods. 3 a 4 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo rekonštrukcie 
    inžinierskych stavieb,  

 b) umiestnenie skládky stavebného materiálu, tuhých palív, kontajnera, zariadenia
    staveniska a pod., 
c) umiestnenie predajných zariadení pre potreby ambulantného predaja,
d) umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení (kolotoče, hojdačky,
    strelnice a iné atrakcie),
e) umiestnenie cirkusu,
f) umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánky) a sezónne rozšírenie trvalých 
    prevádzok,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

4. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného  alebo  akciu,  ktorej  celý  výťažok  je  určený  na  charitatívne  a
verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené
na poskytovanie služieb, ak sa na  ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
Daň za užívanie verejného priestranstva na parkovanie sa nevyrubí zdravotne ťažko
postihnutým majiteľom osobných motorových vozidiel, ktorí sa preukážu preukazom
ZŤP alebo ZŤP/S.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady u odbornej organizácii osadenie
dopravného značenia.

5. Trvalým parkovaním  vozidla  mimo  stráženého  parkoviska  sa  rozumie  vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva, ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
fyzickej  osoby alebo  právnickej  osoby  alebo  súvislé  státie  vozidla  na  tom istom
mieste.

6. Pri určení dane daňovníkovi5) sa považuje časť kalendárneho dňa za celý deň a každý
začatý m² užívania verejného priestranstva sa považuje za celý m².

7. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva:

a) rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo rekonštrukcie
    inžinierskych stavieb
   

           5,- Sk za 1 m² a deň

b)  umiestnenie  skládky  stavebného  materiálu,  tuhých  palív,  kontajnera,  zariadenia
     staveniska a pod.

           
     5,- Sk za 1 m² a deň

––––––––––––––––––––––––––-
5) § 31 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
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c) umiestnenie predajných zariadení pre potreby ambulantného predaja

    20,- Sk za 1 m² a deň

d) umiestnenie predajného zariadenia (informačných stojanov)

    10,- Sk za 1 m² a deň

e) umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení – kolotoč, hojdačky, 
    strelnice a iné atrakcie.

    3,- Sk za 1 m² a deň

f) umiestnenie cirkusu

    1,- Sk za m² a deň

g) umiestnenie predajných zariadení (stánky) a sezónne rozšírenie trvalých prevádzok 

    3,- Sk za m² a deň

h) na parkovanie:
    - pre osobné motorové vozidlá nepodnikateľov 1,10 Sk/ m² / deň
    - pre podnikateľské subjekty 1,70 Sk/ m² / deň
    - pre nákladné motorové vozidlá, autobusy   

na určených parkoviskách m.č. 2,40 Sk/ m² / deň

8. Daňovník oznámi svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva6) správcovi
dane  písomne  najneskôr  v deň  vzniku  daňovej  povinnosti  na  tlačive  uvedenom v
prílohe č. 4.

9.  Daňovník oznámi zánik daňovej povinnosti správcovi dane písomne do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti  na tlačive, uvedenom v prílohe č. 5. 

  
   

    § 4
Daň za predajné automaty

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu  (ďalej len „predajné automaty“) na území mestskej časti a sú umiestnené 
v priestoroch prístupných verejnosti.

––––––––––––––––––––––––––––––
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6) § 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

2. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 5.000,- Sk.

3. Daň sa neplatí za predajné automaty:
a) vydávajúce výlučne cestovné lístky verejnej dopravy
b) vydávajúce výlučne ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných 

chorôb
c) umiestnené v školách a zariadeniach sociálno -  zdravotných.

4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti7) správcovi 
dane na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 6.

5.   Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 
údajov:

 a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby, 
b) obchodné meno a sídlo u právnickej osoby,
c) dátum umiestnenia predajného automatu a dátum začatia jeho prevádzkovania.

6.   Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná
viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 
fyzickej osoby alebo obchodné  meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat
prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia prevádzkovania 
predajného automatu . 

        § 5
Daň za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje  nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti ( ďalej len „nevýherné hracie 
prístroje“) na území mestskej časti.

2. Sadzba dane je 10.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Od dane sú oslobodené elektronické prístroje na počítačové hry umožňujúce prístup 
k internetu a detské hojdacie zariadenia.

3. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti8) správcovi 
dane na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 7.
 

4. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením 
týchto údajov:
a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,
b) obchodné meno a sídlo u právnickej osoby,
c) dátum umiestnenia nevýherného hracieho prístroja a dátum začatia jeho 
prevádzkovania.

––––––––––––––––––––
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7) § 48 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

8)  § 56 zákona č. 582/2004 Z.z v znení neskorších predpisov

5. 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 alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá 
nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum 
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

§ 6
Spoločné ustanovenia

1. Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

2. Výnos z daní podľa § 1 ods. 1 tohto VZN, vrátane výnosu z pokuty a sankčného 
úroku, vzťahujúcich sa k týmto daniam sú príjmom správcu dane a možno ich platiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane

 b) v hotovosti – poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane 
- pri  platbách do 10.000,- Sk do pokladnice správcu dane

3. Vyrubovanie dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie     
prístroje a predajné automaty správca dane vykonáva na základe vydaných rozhodnutí 
resp. povolení mestskej časti.

       
4. Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné predpisy9). 

5. Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracovávať osobné údaje v súlade
so zákonom č. 428/2002  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

6. Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti zákona         
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

   

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo
dňa  14.12.2004  v znení  všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  5/2005  zo  dňa  13.12.2005
a všeobecne záväzného nariadenia č.1/2007 zo dňa 30.10.2007 o miestnych daniach na území
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

––––––––––––––––––––– 
9)  Zákon Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení

neskorších  predpisov.
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§ 8
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ing. Ján Sandtner 
         starosta Mestskej časti 
         Bratislava – Dúbravka 
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