
 

 
 

 
 

 

 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
č. 3/2011  

zo dňa 13.12.2011  
 

 

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 záväzného 
nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8.12.2009. 

 
 
     Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava–Dúbravka  podľa  § 4 ods. 3 písm. c)  a 
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, článku 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a § 29 zákona NR SR 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: 

 
Čl. I 

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 záväzného nariadenia č. 7/2009 o miestnych daniach na území Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zo dňa  8.12.2009 sa mení takto: 
 
1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slová „33,1939 EUR“ nahrádzajú slovami „35,00 EUR“. 
2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „3,3194 EUR“ nahrádzajú slovami „10,00 EUR“. 
3. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „6,6388 EUR“ nahrádzajú slovami „7,00 EUR“. 
4. V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „13,2776 EUR“ nahrádzajú slovami „15,00 EUR“. 
5. V § 2 ods. 4 sa slová „0,33 EUR“ nahrádzajú slovami  „ 1,00 EURO a slová „1,65 EUR“ 

nahrádzajú slovami „2,00 EURÁ“. 
6. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa veta: „Daň za užívanie verejného priestranstva na parkovanie sa 

nevyrubí zdravotne ťažko postihnutým majiteľom osobných motorových vozidiel, ktorí sa 
preukážu preukazom ZŤP alebo ZŤP/S“. 

7. V § 3 ods. 7 písm. a) sa slová „0,1660 EUR“  nahrádzajú slovami „0,20 EUR“. 
8. V § 3 ods. 7 písm. b) sa slová  „0,1660 EUR“ nahrádzajú slovami „0,20 EUR“. 
9. V § 3 ods. 7 písm. c) sa slová „0,6639 EUR“  nahrádzajú slovami „1,00 EURO“. 
10. V § 3 ods. 7 písm. d) sa slová  „0,3319 EUR“ nahrádzajú slovami „0,50 EUR“. 
11. V § 3 ods. 7 písm. e) sa slová „0,0996 EUR“  nahrádzajú slovami „0,20 EUR“. 



 2 

12. V § 3 ods. 7 písm. f) sa slová „0,0332 EUR“  nahrádzajú slovami „0,20 EUR“. 
13. V § 3 ods. 7 písm. g) sa slová  „0,0996 EUR“ nahrádzajú slovami „0,20 EUR“. 
14. V § 3 ods. 7 písm. h) znie: 

„1. pre osobné motorové vozidlá 0,05 EUR/m2/deň, 
  2. pre motorové vozidlá pre podnikateľské subjekty a živnostníkov  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   

0,01 EUR/m2/deň“. 
15. V § 4 ods. 2 sa slová „165,9696 EUR“ nahrádzajú slovami „200 EUR“. 
16. V § 5 ods. 2 sa slová „331,9392 EUR“ nahrádzajú slovami „350 EUR“. 
17. V § 6 sa vypúšťa ods. 1. Doterajšie ods. 2 až 6 sa označia ako 1 až 5.  
18. V § 6  poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: „9) Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 
 
 

Čl. II 
 
Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území 
mestskej časti Bratislava–Dúbravka ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne 
záväzným nariadením č. 7/2009 zo dňa 8.12.2009 a týmto všeobecne záväzným nariadením. 
 
 
 

Čl. III. 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 
 
 
 
         Ing. Ján Sandtner, v. r.
                    starosta      

 


