Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2022 zo dňa
28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11
ods. 4 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods.
2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 57 ods. 1 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
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.
Čl. I
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach
v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sa mení a dopĺňa takto:
§ 7 písm. j) znie:
j) „za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom

na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu pre:
predaj jedál a nápojov, vrátane alkoholických 14,50 eur za 1 m2 a deň
predaj nápojov vrátane alkoholických 11,- eur za 1 m2 a deň
predaj jedál a nápojov bez podávania alkoholických nápojov 9,- eur za 1 m2 a deň
predaj spotrebného tovaru - hračky, balóny, darčekové predmety, cukrovinky, pochutiny,
ľudovoumelecké výrobky a iný tovar 7,- eur za 1 m2 a deň
- reklama a propagácia za účelom politickej kampane 10,- eur za 1 m2 a deň
- reklama a propagácia ostatná 5,- eur za 1 m2 a deň
- predaj náboženských predmetov a literatúry a služby napr. maľba na tvár 3,- eur za 1 m2
a deň“
-

§ 7 písm. k) znie:
k) „ reklama a propagácia za účelom politickej kampane 10,- eur za 1 m2 a deň“
Pôvodné znenie § 7 písm. k) sa označuje ako §7 písm. l) a znie takto:
l) „v ostatných prípadoch 0,40 za 1 m2 a deň“.

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2022.

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta
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