
Mestská časť Bratislava – Jarovce 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
MČ Bratislava – Jarovce č. 6/2012 zo dňa 3.12.2012 

o miestnych daniach 
 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Jarovce podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. b), c), e), f) a § 29, § 36, 
§51 a § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za psa, 

daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, predmet dane, sadzby 
dane, oznamovaciu povinnosť daňovníka, spôsob vyberania a platenia dane, spôsob 
vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných 
automatov a nevýherných hracích prístrojov, oslobodenie od dane na území mestskej 
časti Bratislava - Jarovce a daň za užívanie verejného priestranstva na území MČ 
Bratislava – Jarovce (ďalej len „mestská časť“), miesta, ktoré sú verejným 
priestranstvom, osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva, sadzby dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť daňovníka, spôsob vyberania 
a platenia dane a oslobodenie od dane na území mestskej časti. 

 
2. Správcom miestnych daní podľa odseku 1 je mestská časť. 

 
§ 2 

Daň za psa 
 

1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 10,00 eur za psa, ktorého vlastníkom 
alebo držiteľom je fyzická alebo právnická osoba. 

 
2. Od dane je oslobodená fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa 

a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
3. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane je vlastník alebo držiteľ psa 

povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaním. Ak nárok na 
oslobodenie od dane vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví 
od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní čiastkového daňového priznania 
a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 



§ 3 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
1. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve MČ Bratislava – Jarovce, ktorými sa rozumejú 
nasledovné miesta: 

a) Pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie III. a IV. triedy, 
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na 

celom území MČ Bratislava – Jarovce, 
c) cestná  a verejná zeleň, 
d) námestia, 
e) parky, 
f) schody, 
g) lúky, 

 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú priestranstvá, ktoré obec 

prenajala podľa osobitného zákona1). 
 
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 (cirkus, kolotoče, 

hojdačky, strelnice a iné atrakcie), 
f) 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 dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia 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. 

 
 
 
______________________________________________________________ 
1) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník. 



 
7. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

a) 0,30 Eur za m2 a deň za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu 
výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych sietí, 

b) 0,10 Eur za m2 a deň za umiestnenie skládky stavebného materiálu, a to až od 
6 mesiaca od umiestnenia skládky, 

c) 0,20 Eur 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) 0,30 Eur za m2 a deň za umiestnenie predajných zariadení pre potreby 
ambulantného predaja, 

e) 0,30 Eur za m2 a deň za umiestnenie predajného zariadenia (informačné 
stojany) 

f) 0,20 Eur za m2 a deň za umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich 
zariadení (cirkus, kolotoče, hojdačky, strelnice a iné atrakcie), 

g) 0,20 Eur 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 rozhodnutím za každý aj začatý deň a za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
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. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 160,00 eur. 
 
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 

označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej 

osoby, 
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu. 

 
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 

viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 
fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný 
automat prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia 
prevádzkovania predajného automatu. 

 
 



 
§ 5 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

1. Sadzba dane za jeden hrací prístroj a kalendárny rok je: 
a) 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový 

stôl a elektronické prístroje na počítačové hry. 
b) 150,00 eur za ostatné prístroje. 

 
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je 

povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej 

osoby, 
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, 
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je 

povinná viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá 
nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum 
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
 

§ 6 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. 

 
2. Ak daňová povinnosť podľa § 2, § 4  a § 5 tohto nariadenia zanikne a daňovník podá 

správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti čiastkové priznanie dane, 
správca dane vráti pomernú časť dane vyrubenej v zmysle § 2, § 4 a § 5 tohto 
nariadenia za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie 
k týmto daniam. 

 
3. Daň sa uhrádza: 

a) v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti, 
b) prevodným príkazom, 
c) poštovým poukazom. 

Číslo účtu mestskej časti ako aj variabilný symbol a konštantný symbol správca dane        
uvedie v rozhodnutí. 
 

4. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa 
všeobecného právneho predpisu o správe daní. 2) 

 
5. Ustanovenia osobitného predpisu3) o oprávnení správcu dane spracúvať osobné údaje 

nie sú týmto nariadením dotknuté. 
___________________________________________________________________________ 
2) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 



3) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Dňom  nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN MČ 
Bratislava – Jarovce č. 1/2008 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Jarovce zo 
dňa 29.4.2008 a VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 4/2008 zo dňa 3.12.2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 1/2008 o miestnych daniach na území MČ 
Bratislava – Jarovce. 

 
 

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Jarovce, č. 261/2012 dňa 3.12.2012. 
 

 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

  
  
 
 
 

Vyvesené : 04.12.2012 
 
Zvesené :    18.12.2012 


