Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
č. 3/2007 zo dňa 11.12.2007
o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, podľa § 15 ods. 2 písm. a), e) a f) zákona Slovenskej národnej rady
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, článku 6 ods. 2 písm. c) a
článku 26 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 - 38, § 2, ods. 1 a §
103 zákona Národnej rady SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa u z n i e s l o
na tomto všeobecne záväznom

nariadení
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Mestská časť Bratislava - Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“) vykonáva na území mestskej časti
správu týchto miestnych daní :
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) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a), c) a d) je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň za psa
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) 1 200,- Sk za psa, ktorého daňovník chová v byte v bytovom dome,
b) 250,- Sk za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo
invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba v spoločnej domácnosti,
c) 500,-Sk za psa chovaného v byte v bytovom dome, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný
dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr.
dôchodcovia - manželský pár),
d) 1 200,- Sk za psa, ktorý je využívaný ako strážny pes podnikateľského subjektu,
e) 600,- Sk za psa, ktorého daňovník chová v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na
záhradkárskom pozemku,
f) 400,- Sk za psa chovaného v rodinnom dome, v záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom
pozemku, kde daňovníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije iná osoba, okrem
druhého dôchodcu v spoločnej domácnosti (napr. dôchodcovia - manželský pár),
g) 250,- Sk za psa, chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo na záhradkárskom
pozemku, kde daňovníkom je osamelý dôchodca alebo invalidný dôchodca, s ktorým nežije ďalšia osoba
v spoločnej domácnosti.
(2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. (1) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
písomne správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, predloží doklady preukazujúce
zánik daňovej povinnosti /napr. doklad o utratení psa, potvrdenie o prihlásení v inej obci a pod./. Správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
(3) Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti sa vykonáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenia/.
§8
Oslobodenie od dane a podmienky
na uplatnenie oslobodenia
(1) Od dane je oslobodený:
a) daňovník, ktorý je držiteľom dokladu o absolvovaní špeciálneho kynologického výcviku s
používaním znaku Červeného kríža – pes záchranár,
b) daňovník, ktorým je bezvládna osoba alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.
(2) Podmienkou oslobodenia od dane je predloženie dokladu alebo preukazu uvedeného v ods. 1

správcovi dane k nahliadnutiu a založeniu fotokópie dokladu alebo preukazu do evidencie správcu dane.
(3 ) Na daňovníkov sa vzťahuje oznamovacia povinnosť v zmysle §§ 6 a 7.
Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverené do správy mestskej časti a vo vlastníctve
mestskej časti. Miestne komunikácie I. a II. triedy nie sú predmetom dane podľa tohto nariadenia.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska a podobne.
(4) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala
podľa osobitného zákona (1).
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m².
§ 12
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určí za každý aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích,
pohostinských, predaj novín a časopisov a pod.), stánkový predaj ovocia a zeleniny, kvetín
(vrátane zabratia priestranstva pred zariadením) a pod.
10,- Sk za 1 m² a deň okrem zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia /letné
terasy a pod./, kde sa určuje sadzba 7,- Sk za l m² a deň,
b) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové
výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládky materiálov a
predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, podľa celkovej
doby užívania 10,- Sk za 1 m² a deň,
c) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni 5,- Sk za 1 m² a deň,
d) za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v písmene b) a c) tohto odseku 50,- Sk za 1 m² a
deň,
e) za umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom
vrátane plochy určenej na konzumáciu 100,- Sk za l m2 a deň,
f) za umiestnenie cirkusov, lunaparku a iných atrakcií a podujatí 5,- Sk za 1 m² a deň,
g) za usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí
5,- Sk za l m² a deň,

h) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste
- fyzické osoby 1,20 Sk za 1 m² a deň pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Vrakuňa,
- fyzické osoby–podnikatelia (SZČO), právnické osoby 1,80 Sk za 1 m² a deň,
- držitelia preukazu ZŤP, 0,10 Sk za 1 m² a deň za osobné vozidlo pre ich vlastnú potrebu,
- iné ako osobné motorové vozidlá (nákladný automobil, príves, náves,...) 2,20 Sk za 1 m² a deň,
ch) za prechodné skladovanie odpadu 50,- Sk za 1 m² a deň,
i) v ostatných prípadoch 12,- Sk za l m² a deň.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosti vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(4) Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti sa vykonáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto
nariadenia.
§ 15
Vyhradené priestory na trvalé parkovanie
motorového vozidla
Záber verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorového vozidla sa uplatňuje na miestach
označených dopravným značením podľa cestného zákona.
§ 16
Oslobodenie od dane a podmienky na
uplatnenie oslobodenia
(1) Od dane sú oslobodení daňovníci, ktorí:
a/ organizujú kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného,
b/ organizujú kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve, ktorých výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
c/ užívajú verejné priestranstvo za účelom stavebných a rekonštrukčných prác na primárnych a
sekundárnych rozvodoch tepla,
d/ sú právnickou osobou, založenou alebo zriadenou mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa.
(2) Podmienkou oslobodenia podľa ods. 1) písm. b je predloženie dokladu o poukázaní celého výťažku
na uvedené účely v lehote do 30 dní od ukončenia podujatia.
(3) Na daňovníkov sa vzťahuje oznamovacia povinnosť v zmysle § 14.

Štvrtá časť
Daň za predajné automaty
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len
„predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 19
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a) 2 000 Sk za jeden predajný automat vydávajúci potravinové výrobky bez alkoholických a
tabakových výrobkov a kalendárny rok,
b) 4 000 Sk za jeden predajný automat vydávajúci alkoholické a tabakové výrobky a kalendárny rok.
§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosti vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia
ich prevádzkovania.
§ 22
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
(2) Správca vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(5) Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti sa vykonáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto
nariadenia.
§ 23
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný predajný automat označiť štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno a sídlo právnickej osoby, IČO, telefónny kontakt alebo meno a priezvisko a adresa
trvalého pobytu fyzickej osoby, reg. č. živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt,
b) miesto umiestnenia predajného automatu,

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu,
d) evidenčné /príp. výrobné/ číslo predajného automatu,
e) typ predajného automatu.
§ 24
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodený daňovník, ktorý prevádzkuje predajné automaty vydávajúce ochranné
prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb. Oslobodenie sa nevzťahuje na predajné
automaty, ktoré zároveň vydávajú tovar podliehajúci sadzbe podľa § 20.
(2)Daňovník si uplatňuje oslobodenie od dane na tlačive, ktoré tvorí prílou č. 3 tohto nariadenia.
Piata časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 25
Predmet dane
(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“/.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 27
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 28
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a) za elektronické prístroje na počítačové hry 15 000,- Sk
za jeden nevýherný hrací prístroj a
kalendárny rok,
b) za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 5 000,- Sk
za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
§ 30
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa

vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie typ prístroja, umiestnenie (prevádzku), počet prístrojov,
evidenčné čísla, dátum umiestnenia.
(2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(5) Daňovník je povinný správcovi dane predložiť evidenciu o počte a type nevýherných hracích
prístrojov vždy, keď nastane zmena v počte a type nevýherných hracích prístrojov.
(6) Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti sa vykonáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto
nariadenia.
§ 31
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj označiť štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno a sídlo právnickej osoby, IČO, telefónny kontakt, alebo meno a priezvisko a adresa
trvalého bydliska fyzickej osoby ,reg. č. živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt,
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) evidenčné /príp. výrobné/ číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) typ nevýherného hracieho prístroja.
Šiesta časť
§ 32
Spoločné ustanovenia
(1) Miestne dane uvedené v § 1 tohto nariadenia možno hradiť:
a) bezhotovostným platobným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet mestskej časti,
b) poštovou poukážkou na príslušný účet mestskej časti,
c) v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava Vrakuňa.
(2) Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(3) V konaní vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správe daní a
poplatkov (2).
§ 33
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2004 zo dňa
15.12.2004 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
§ 34
Účinnnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2008.
Mgr. Ladislav Fatura
starosta

(1) napr. Občiansky zákonník, Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaj výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach
(2) Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
Vyvesené dňa: 12.12.2007
Zvesené dňa: 2.1.2008
Schválené uzn. MZ č.: 174

dňa 11.12.2007

