
 

NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

č. ...../2018 

zo dňa 18. decembra 2018 

 

o dani za užívanie verejného priestranstva 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov a § 36 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. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň  

za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň“), definuje miesta, ktoré sú verejnými 

priestranstvami, osobitné užívanie verejného priestranstva, správu a sadzby dane, vznik a zánik 

daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť daňovníka, spôsob platenia dane, oslobodenia od 

dane a ďalšie podmienky vyberania dane  na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej 

len „mestská časť“). 

 

Správu dane vykonáva Mestská časť Bratislava – Vajnory (ďalej len „správca dane“)  

 

§ 2 

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 (ďalej len „hlavné mesto“), 

ktoré sú zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. Verejným 

priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú aj pozemky, na ktorých 

sú miestne komunikácie III. a IV. triedy a ich súčastí, chodníky pri týchto úsekoch, cestná 

zeleň, verejná zeleň, námestia, parky. Zoznam komunikácií tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia 

a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

(3) V pochybnostiach je mestská časť oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. 

(4) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť 

prenajala podľa osobitného zákona
1)

. 

 

 

 

 

1) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 

 

 



 

(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

 

b) umiestnenie predajného zariadenia, 

 

c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

 

d) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení, 

 

e) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských, 

zábavných a športových podujatiach, 

 

f) umiestnenie zariadenia uvedených v písmenách a) až e) pre účely volebnej alebo inej 

politickej kampane, 

 

g) umiestnenie zariadenia na vykonávanie ohňostrojov, 

 

h) trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu mimo stráženého parkoviska, ktoré je 

vyznačené dopravnými značkami, 
2)

 

 

i) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových 

prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov, 

 

j) umiestnenie stavebného a iného materiálu rôznych zariadení, palív, výkopku zeminy,  

 

k) umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu pri stavebných 

a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia 

a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenia 

kontajnera, umiestnenia lešenia mimo zariadenia staveniska, 

 

l) zberné nádoby na odpad (kontajnery) 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

 

m) umiestnenie telefónnej búdky. 

 

(6) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva 

v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí 
3)

. 

(7) Verejné priestranstvo, ktorým je miestna komunikácia sa môže osobitne užívať len na 

základe povolenia vydaného mestskou časťou podľa osobitného predpisu.
4)

 Ostatné verejné 

priestranstvá je možné užívať len s predchádzajúcim súhlasom mestskej časti. 

(8) Volebnou kampaňou je  akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície 

politických strán a politických hnutí, kandidátov a akýchkoľvek iných subjektov (ďalej len 

„politický subjekt“) , za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, 

cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj 

v neprospech politických subjektov. 

(9) Počas spoločenských, kultúrnych, športových a iných akcií, ktoré sú organizované 

mestskou časťou pre verejnosť na verejných priestranstvách, nie je možné užívať to isté 

verejné priestranstvo za účelom volebnej kampane. V prípade pochybností sa za to isté 
2) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
3) 

 

 
4) 

Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona        

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 

predpisov, § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov 

 

 
  



 

verejné priestranstvo považuje priestor vo vzdialenosti 300 m od pódia, kde sa udalosť 

organizovaná mestskou časťou odohráva. 

             § 3 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

§ 4 

Základ dane 

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
. 

 

§ 5 

Sadzba dane 

Sadzba dane za každý aj začatý m
2
 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň je za: 

 

Popis osobitného užívania verejného priestranstva 
Sadzba 

v € 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je:    

  1. 
vonkajšie sedenie pre poskytovanie reštauračných, pohostinských, cukrárenských 

služieb 
0,70 

  2. ambulantné predajné zariadenie 0,50 

  3. 

poskytovanie opravárenských služieb, kopírovacích služieb, oprava dáždnikov, 

brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba, 

čistenie peria 
0,40 

b) umiestnenie predajného zariadenia, ktorým je:   

  1. 

zariadenie na ambulantný alebo stánkový predaj kníh, časopisov, novín, 

katalógov, kvetov, čečiny, kahancov, suvenírov a drobných darčekových 

predmetov, balenej zmrzliny, ovocia a zeleniny 
0,60 

  2. 

zariadenie na predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, 

predaj občerstvenia, nealkoholických nápojov, predaj sezónnych produktov, 

predaj potravín z chladničiek, predaj potravinárskych výrobkov 
1,70 

  3. 
predaj žrebov okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, stojan s tovarom 

pred prevádzkarňou, predaj obrazov, spotrebných výrobkov 
0,90 

c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, ktorými sú:   

  1. 
zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií pri kultúrnych 

podujatiach 
0,20  

  2. 

umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie 

filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, 

umiestnenie prenosnej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, 

tribúny, dekorácie a rekvizity 

3,35 

d) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení:   

  1. reklamných zariadení slúžiacich na podnikanie v reklame 0,40 

  2. 
reklamných, propagačných a informačných zariadení okrem zariadení  

v prvom bode 
0,35 

e) 
umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských, 

zábavných a športových podujatiach 
0,40 

f) 
umiestnenie zariadení uvedených v písmenách a) až e) pre účely volebných 

alebo iných politických kampaní 
20,00 

g) 

umiestnenie zariadenia na vykonávanie ohňostrojov, ak tieto nie sú súčasťou 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v spolupráci 

s mestskou časťou alebo hlavným mestom 

6,70 



 

 Popis osobitného užívania verejného priestranstva 
Sadzba 

v € 

h) 
trvalé parkovanie vozidla alebo prívesu mimo stráženého parkoviska, ktoré je 

vyznačené dopravnými značkami, ktorým je: 
  

  1. trvalé parkovanie pre vozidlá fyzických osôb 0,06 

  2. trvalé parkovanie pre vozidlá právnických osôb 0,16 

  3. trvalé parkovanie vozidiel taxislužby 0,25 

  4. trvalé parkovanie pre vozidlá s osobitným označením  0,02 

  5. 
trvalé parkovanie vozidla vyradeného z evidencie, nefunkčného vraku, 

opusteného vozidla 
0,40 

  6. trvalé parkovanie prívesu 0,20 

i) 
vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, 

rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov: 
  

  1. na chodníku a komunikácii 0,40 

  2. mimo chodníka a komunikácie 0,35 

j) 
umiestnenie stavebného a iného materiálu rôznych zariadení, palív, výkopku 

zeminy 
  

  1. stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a zariadení 0,35 

  2. palív (uhlie, drevo) na dobu dlhšiu ako 24 hodín 0,20 

  3. 
výkopku a zeminy na prejazdných úsekoch ciest, na vozovke, chodníkoch a 

krajniciach 
0,20  

k) 

umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu pri stavebných a 

rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia 

a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zariadenia staveniska, 

umiestnenia kontajnera, umiestnenia lešenia mimo zariadenia staveniska: 

  

  1. zariadenie staveniska  0,70 

  2. 
strojné zariadenie, lešenie bez reklamy, pristavenie motorových vozidiel na 

stavebné práce, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky 
0,35 

  3. lešenia, na ktorom nie je umiestnená reklama 0,40 

  4. lešenia, na ktorom je umiestnená reklama 0,70 

  5. pristavenie veľkokapacitného kontajnera 0,20 

l) zberné nádoby na odpad (kontajnery) 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a to:   

  1. 
zberné nádoby pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá podniká na území 

mestskej časti: 
 

    1.1.   110 l, 120 l, 240 l  (eur/ nádoba / deň) 0,02 

    1.2.   1100 l  (eur / nádoba / deň) 0,35 

  2. 
zberné nádoby pre bytové domy (bytové družstvá, spoločenská vlastníkov bytov) 

a rodinné domy, mimo dňa odvozu odpadu: 
 

    2.1.   110 l, 120 l, 240 l  (eur / nádoba / deň) 0,08 

    2.2.   1100 l  (eur / nádoba / deň) 0,18 

m

) 
umiestnenie telefónnej búdky:  

  1. telefónna búdka s reklamným a propagačným zariadením 1,70 

  2. telefónna búdka bez reklamného a propagačného zariadenia 1,50 

 

 

                                                                       § 6 

                                               Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 

   

 

 



 

 

 

          § 7 

             Oznamovacia povinnosť daňovníka 

1) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia, a to 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.   

2) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania 

verejného priestranstva v m
2
 alebo zmenu lehoty užívania verejného priestranstva najneskôr 

v deň, kedy zmena nastala. 

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) Daňovník je povinný oznámiť mestskej časti vznik, zmenu, zánik a lehotu oznamovacej 

povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

 

    § 8 

  Vyrubenie dane a platenie dane 

1) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok je daň splatná v lehotách 

určených mestskou časťou. 

2) Daň sa uhrádza: 

a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane, 

b) v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory 

zamestnancovi správcu dane, ktorý je správcom dane poverený prijímať platby, 

c) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane. 

3) Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie správca dane 

v rozhodnutí. 

4) Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane podľa § 9 predloží daňovník správcovi 

dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. 

 

§ 9 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1) Od dane sú oslobodené: 

a) mestská časť a hlavné mesto, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným 

spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby mestskej časti alebo hlavného mesta, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou alebo hlavným mestom, 

c) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom: 

1. propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia, 

2. podpory zdravia a iných humanitných a charitatívnych cieľov, 

3. protidrogových kampaní, 

d) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu 

akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na 

charitatívne a verejnoprospešné účely. 

2) Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť. 

3) Správca dane môže znížiť daň: 

a) o 20% za užívanie verejného priestranstva, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo 

zriadené exteriérové sedenie, je viditeľne označená celoročným zákazom fajčenia, 

b) o 50 % ak daňovník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
5)

. 

 

 

 

 
5) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 



 

  

  

§ 10 

Konanie 

 Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, v konaní vo veciach 

dane sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správe daní (daňový poriadok
6)

). 

 

§ 11 

Kontrolná činnosť a sankcie 

1) Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného predpisu na území Mestskej časti  

Bratislava-Vajnory je oprávnená vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) zamestnanci správcu dane na základe oprávnenia. 

2) Za porušenie povinností uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení môže mestská 

časť uložiť pokutu v zmysle osobitných predpisov
7)

. 

  

              § 12 

     Prechodné ustanovenia 

 Ak daňová povinnosť vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, daňové 

konanie sa dokončí a daň sa vyrubí podľa nariadenia platného a účinného do nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia. 

 

        § 13 

     Zrušovacie ustanovenia 

 Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 5/2012 zo 

dňa 12. decembra 2012 o dani za užívanie verejného priestranstva. 

 

       § 14 

       Účinnosť 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory dňa 18.12.2018 uznesením č. .../2018. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. februára 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  starosta 

                   Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

 

   
   

 

Príloha č. 1 – zoznam miestnych komunikácií III. a IV triedy 

Príloha č. 2 – oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie 

verejného priestranstva 
 

Vyvesené na pripomienkovanie: 03.12.2018 

Zvesené dňa: 18.12.2018 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

6)Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7)§ 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



 

  

  

                  Príloha č. 1 k VZN č. .../2018 

 

Z O Z N A M 

 

miestnych komunikácií III. a IV. triedy  

v správe Mestskej časti  Bratislava -Vajnory 
 

 Názov ulice: Dĺžka v metroch 

1 Alviano 125 

2 Buzalkova 140 

3 Buzalkova - lokalita Šinkovské 310 

4 Hospodárska 225 

5 Jačmenná 120 

6 Kataríny Brúderovej 450 

7 Koncová 510 

8 Koniarkova 233 

9 Kratiny 213 

10 Kúkoľová 220 

11 Na doline - po most 440 

12 Na doline - zvyšok 1 870 

13 Nad jazierkom 400 

14 Nad Válkom 188 

15 Námestie Titusa Zemana   

16 Námestie Roľnícka ul. 579 

17 Park Ferdiša Jurigu   

18 Park pod lipami   

19 Pod lipami 325 

20 Pod Válkom 178 

21 Pračanská 850 

22 Pri pastierni 118 

23 Pri Struhe 375 

24 Príjazdná - od záhradok po Raven 1 120 

25 Rybničná - bytovky BEZ 525 

26 Skuteckého 199 

27 Spojnica Roľnícka - Tomanova (Na jarku) 117 

28 Šachorová 320 

29 Šaldova 152 

30 Šinkovské 160 

31 Široká 218 

32 Šuty 470 

33 Tibenského 300 

34 Tomanova  1 301 

35 Uhliská 560 

36 Veľké Štepnice 112 

37 Za farou 358 

38 Za mlynom – juh 219 

39 Zátureckého 400 

40 Zbrody 270 

 Spolu v metroch: 14 670 

 Spolu v km: 14,670  km  



 

Príloha č. 2  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. ...../2018 

 

 

 

 

Oznámenie   vzniku,   zmeny   a   zániku    

daňovej   povinnosti   za   užívanie   verejného   priestranstva 

 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. ....../2018 o dani za užívanie verejného priestranstva 

Meno a priezvisko fyzickej osoby:*  

Adresa trvalého pobytu 

fyzickej osoby:* 
 

Rodné číslo fyzickej osoby:*  

Obchodný názov  

právnickej osoby:* 
 

Sídlo právnickej osoby:*  

IČO:*  DIČ:*  

Názov a adresa 

prevádzky:* 
 

Prevádzka, ku ktorej bolo zriadené exteriérové sedenie je celá nefajčiarska* / časť fajčiarska*. 

Číslo telefónu, faxu:    

Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie 

verejného priestranstva povolené: 
 

Účel a miesto užívania 

verejného priestranstva: 

 

 

Vznik*,  zmena*  alebo  zánik*  daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva: 

Oznámená doba užívania 

verejného priestranstva: 
Od: Do: 

Oznámená výmera v m
2
:  

Skutočná doba užívania verejného priestranstva: 

Skutočná doba užívania 

verejného priestranstva: 
Od: Do: 

Skutočná výmera v m
2
:  

________________________________________________________ 

* - nehodiace sa prečiarknite 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si 

vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................  podpis a pečiatka daňovníka 

 

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) 

v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na 

účely daňového konania. 

Mestská časť Bratislava-Vajnory 

Roľnícka 109 

831 07 Bratislava 36 



 


