VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MČ Bratislava – Jarovce č. 1/2008,
o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Jarovce
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení
neskorších predpisov a článku 6 ods. 2 písm. ch) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a podľa ustanovenia § 29, § 36, §51 a § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní na území MČ Bratislava – Jarovce.
2. MČ Bratislava – Jarovce na svojom území ukladá tieto miestne dane (ďalej len
„dane“):
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
3. Správu miestnych daní uvedených v ods. 1 vykonáva Mestská časť Bratislava –
Jarovce (ďalej len „správca dane“).
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za psa, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

§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. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní na území SR podlieha evidencii psov.
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. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane za psa je počet psov.
5. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) 300,- Sk za každého psa chovaného v rodinnom dome alebo v byte bez rozdielu
veľkosti psa.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane ( starší ako 6 mesiacov ) a zaniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už daňovník nie je
vlastníkom, alebo držiteľom psa.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na
tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti. Pri oznamovaní daňovej povinnosti daňovník preukáže svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo iným dokladom totožnosti a očkovací
preukaz psa – predmetu dane.
8. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
10. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti na tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia najneskôr do 30 dní od zániku daňovej
povinnosti.
11. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
12. Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane
v hotovosti do pokladne správcu dane, bezhotovostným prevodom na účet správcu
dane, elektronickou platbou alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne
smerovanie platby je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti, najmä variabilný
symbol.
13.
Správca dane je oprávnený požadovať predloženie dokladu o evidencii a zaplatení
dane za psa v inom mieste, ako v mestskej časti Bratislava-Jarovce.1)
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve MČ Bratislava – Jarovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) miestne cestné komunikácie III. a IV. triedy v celej svojej dĺžke a v šírke od
krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na
celom území MČ Bratislava – Jarovce,
c) trávnaté plochy,
d) námestie,
e) park,
f) schody,
g) lúka,
h) ulica,

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú priestranstvá, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
3. Daň sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva a to za:
a) rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
rekonštrukcie inžinierskych sietí,
b) za umiestnenie skládky stavebného materiálu,
c) za umiestnenie kontajnera, skládky tuhých palív, zariadenia staveniska a pod.,
d) za umiestnenie predajných zariadení pre potreby ambulantného predaja,
e) za umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení ( kolotoče,
hojdačky, strelnice a iné atrakcie),
f) za umiestnenie cirkusu
g) za umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánky) a za sezónne
rozšírenie trvalých prevádzok.
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.
5. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva na
účely uvedené v odseku 3.
6. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
skončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný podať písomne
oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Mestskej časti Bratislava –
Jarovce a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne
v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je tiež
povinný oznámiť MČ Bratislava – Jarovce, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
7. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 10,- Sk za m2 a deň za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu
výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych sietí,
b) 3,- Sk za m2 a deň za umiestnenie skládky stavebného materiálu, a to až od 6
mesiaca od umiestnenia skládky,
c) 5,- Sk za m2 a deň za umiestnenie kontajnera, skládky tuhých palív, zariadenia
staveniska a pod., a to až od 1 mesiaca od umiestnenia kontajnera, skládky
tuhých palív, zariadenia staveniska a pod.
d) 10,- Sk za m2 a deň za umiestnenie predajných zariadení pre potreby
ambulantného predaja,
e) 10,- Sk za m2 a deň za umiestnenie predajného zariadenia (informačné
stojaniky)
f) 5,- Sk za m2 a deň za umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich
zariadení ( kolotoče, hojdačky, strelnice a iné atrakcie),
g) 5,- Sk za m2 a deň za umiestnenie cirkusu
h) 5,- Sk za m2 a deň za umiestnenie dočasných predajných zariadení (stánky)
a za sezónne rozšírenie trvalých prevádzok.
8. Pri určení dane sa považuje časť kalendárneho dňa za celý deň a každý začatý m2
užívania verejného priestranstva za celý m2.
9. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
10. 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 daň bola zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§4
Daň za predajné automaty
1. 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.
2. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky verejnej dopravy.
3. Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
5. Základom dane je počet predajných automatov.
6. Sadzba dane je 5 000,-Sk ročne za predajný automat.
7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
8. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
9. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
10. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
11. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a. meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,
b. meno a sídlo u právnickej osoby,
c. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§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“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 5 000,- Sk ročne za jeden prístroj.

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
8. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
10. 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.
11. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov:
a. meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,
b. meno a sídlo u právnickej osoby,
c. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§6
Spoločné ustanovenia
1. Vyrubené dane sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
2. Dane možno platiť:
a) pri platbách do 2 000,- Sk v hotovosti do pokladne Miestneho úradu MČ
Bratislava – Jarovce,
b) poštovou poukážkou na príslušný účet správcu dane
c) bezhotovostným prevodom na účet MČ Bratislava – Jarovce vedený vo VÚB
Bratislava mesto, číslo účtu: 1429-052/0200.
3. Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracovávať osobné údaje v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z.z.

§7
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č.
3/2004 MČ Bratislava – Jarovce o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Jarovce
zo 14.12.2004, účinné od 01.01.2005 v znení VZN č. 1/2007 zo 17.7.2007, účinné od
01.08.2007.

§8
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
Bratislava – Jarovce, č. 48/2008 dňa 29.4.2008

§9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2008.

Ing. Pavel Škodler
starosta MČ Bratislava - Jarovce

VZN bolo zverejnené od 6.5.2008 do 20.5.2008

Príloha č. 1 k VZN č.1/2008

Mestská časť Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 59

Prihlásenie k dani za psa
A. Vlastník, resp. držiteľ psa:
1. Meno a priezvisko (názov org.) ....................................................................................................
2. Rodné číslo/ IČO: .........................................................................................................................
3. Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................................
4. Stanovište psa - adresa:.................................................................................................................
5. Spôsob a dátum nadobudnutia psa: ..............................................................................................
B. Predmet dane – popis psa ( psov )
Por.
č.

Číslo
ev. zn.

Tetovacie
číslo/čip

Plemeno

Vek

Pohlavie

Výška
v cm

Farba

Je pes
nebezpečý
áno/nie

1.
2.

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa ............................

..................................................................
Podpis držiteľa psa

Príloha č. 2 k VZN č.1/2008

Mestská časť Bratislava - Jarovce
Palmová 1, 851 10 Bratislava
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Dolupodpísaný/á: .........................................................................................................................
Bytom (ulica, č. domu, obec, PSČ) ..............................................................................................
Dátum narodenia: ................................................
Číslo občianskeho preukazu: .......................................................................................................
prehlasujem
že môj pes, zaevidovaný na Miestnom úrade MČ Bratislava – Jarovce,
s číslom známky:....................
a) bol odcudzený dňa: .................................
b) bol utratený dňa: .....................................
c) bol predaný dňa: .....................................
d) uhynul dňa: .............................................
e) iné: ............................................................................................. dňa ...............................
Známka vrátená dňa: .........................................
Známka nevrátená z dôvodu: ................................................................ dňa ...............................
Týmto ho odhlasujem z evidencie Miestneho úradu MČ Bratislava – Jarovce dňa ....................

......................................................................
podpis

