
 

 
 

 
 

 

 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
č. 4/2013  

zo dňa 10.12. 2013  
 

 

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  a  Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2011 zo dňa 13.12.2011 

 
 

     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 zo dňa 8.12.2009 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2011 zo dňa  13.12.2013 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 ods. 3 znie: 

„3. Daňovník je povinný podať priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti k dani za psa.“ (Vypúšťa sa príloha 1) 

2. V § 2 ods. 5 sa slová „oznámením vzniku daňovej povinnosti“ nahrádzajú slovami 
„priznaním“. 

3. V § 2 ods. 6 znie: 
„6. Daňovník je povinný podať priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
zániku daňovej povinnosti k dani za psa.“ (Vypúšťa sa príloha 2) 

4. V § 3 ods. 2 sa slová „prílohu č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohu č. 1“. 
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5. V § 3 ods. 4 sa za poslednú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: 
„Daň sa neplatí za umiestnenie predajného zariadenia pre potreby ambulantného predaja 
pre obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý dovŕšil vek 
60 rokov a ktorý predložil potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a predáva 
poľnohospodárske prebytky s počtom predajných dní najviac 30 v danom kalendárnom 
roku na predajnej ploche o rozlohe maximálne 4 m2 - držiteľa tzv. „zelenej karty“.1)“  

6. Do § 3 sa vkladá nový ods.8, ktorý znie: 
„8. Ak vznikne nárok na sadzbu dane podľa odseku 7 písm. h) č. 4 v priebehu ďalšieho 
zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho 
obdobia.“ 

      Doterajšie odseky 8 a 9 sa označia ako 9 a 10. 
7. V § 3 ods. 9 sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“. 
8. V § 3 ods. 10 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“. 
9. V § 4 ods. 4 znie. 

„4. Daňovník je povinný podať priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty.“ (Vypúšťa sa 
príloha 6). 

10. V § 5 ods. 3 znie: 
„3. Daňovník je povinný podať priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje.“. (Vypúšťa 
sa príloha 7). 

11. V § 6 ods. 1 sa slová „sankčného úroku“ nahrádzajú slovami „úroku z omeškania“. 
12. V § 6 ods. 1 písm. b) sa text „332 EUR“ nahrádza textom „300 EUR“. 
 

Čl. II 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
 
 
 
 
 
           Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010. 
 
 

 


