Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
č. 4/2021
zo dňa 08. septembra 2021

o miestnej dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
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 § 2 ods. 1 písm. b), e),
f), § 29, § 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 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 a daň za nevýherné hracie prístroje, predmet dane, správu a sadzby
dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely
dane, spôsob platenia dane a ďalšie podmienky vyberania dane na území Mestskej časti
Bratislava-Vajnory.
2) Správcom miestnych daní uvedených v odseku 1 je Mestská časť Bratislava-Vajnory
(ďalej len „mestská časť“).
§2
Daň za psa
1) Predmetom dane za psa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je pes starší
ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobu alebo právnickou osobou na území mestskej časti.
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 je počet psov.
5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1 a zaniká posledný dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

7) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) v bytových domoch
b) v bytových domoch pre vlastníka psa, ktorý žije sám a
ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný
alebo vdovský/vdovecký dôchodok
c) v rodinných domoch
d) v rodinných domoch pre vlastníka psa, ktorý žije sám a
ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný
alebo vdovský/vdovecký dôchodok
e) v podnikateľských objektoch

25,00 €
8,00 €

10,00 €
2,00 €

70,00 €

8) Od dane je oslobodený:
a) daňovník s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) daňovník nad 70 rokov v bytových a rodinných domoch.
9) Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne na oslobodenie od dane je
daňovník povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaním. V prípade, ak
nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne na oslobodenie od dane vznikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví na základe oznámenia daňovníka správcovi
dane o vzniku nároku na zníženú sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia daňovníka. K oznámeniu o vzniku
nároku na zníženú sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane je daňovník povinný
priložiť príslušné doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne
oslobodenie od dane podľa odseku 10. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
10) Doklady preukazujúce vznik nároku na zníženú sadzbu dane prípadne oslobodenie od dane
sú nasledovné:
a) v prípade zníženej sadzby dane:
A) podľa ods. 7 písm. b):
- čestné vyhlásenie daňovníka, že žije sám a jeho jediným
zdrojom
príjmu
je
invalidný,
starobný
alebo
vdovský/vdovecký dôchodok,
- kópia
dokladu
vydaného
Sociálnou
poisťovňou
potvrdzujúceho, že daňovník je poberateľom invalidného,
starobného alebo vdovského/vdoveckého dôchodku,
B) podľa ods. 7 písm. d):
- čestné vyhlásenie daňovníka, že žije sám a jeho jediným
zdrojom
príjmu
je
invalidný,
starobný
alebo
vdovský/vdovecký dôchodok,
- kópia
dokladu
vydaného
Sociálnou
poisťovňou
potvrdzujúceho, že daňovník je poberateľom starobného alebo
vdovského/vdoveckého dôchodku.
b) v prípade oslobodenia od dane podľa ods. 8:
A) písm. a) – fotokópia ZŤP preukazu,
B) písm. b) – fotokópia občianskeho preukazu
11) Daňovník je povinný u správcu dane obstarať registračnú známku pre každého psa
a zabezpečiť, aby pes známku nosil, a to za úhradu 1,50 €.
12) Stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 30 dní odo dňa straty na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory.
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13) Miestny úrad vydá majiteľovi (držiteľovi) psa, ktorý nahlási stratu známky náhradnú
známku, a to za odplatu vo výške 2,65 €.
§3
Daň za predajné automaty
1) Predmetom dane za predajné automaty sú na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch
prístupných verejnosti na území mestskej časti. Predmetom dane za predajné automaty nie
sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2) Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov.
4) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 130,-€.
5) Sadzba dane za jeden predajný automat, ktorý v skladbe ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové výrobky a alkoholické nápoje a kalendárny rok je 800,- €.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7) Od dane sú oslobodené predajné automaty:
a) vydávajúce výlučne lístky MHD,
b) vydávajúce výlučne ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb,
c) umiestnené v areáli školy na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory.
8) Daňovník, ktorý predajný automat prevádzkuje, je povinný spolu s daňovým priznaním
predložiť správcovi dane certifikát a výrobné číslo prístroja.
9) Daňovník, ktorý predajný automat prevádzkuje, je povinný viesť preukázanú evidenciu,
ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesta podnikania fyzickej
osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat
prevádzkuje, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania fyzickej
osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom
predajného automatu.
§4
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú na účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto
hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti na území mestskej časti.
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 alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroje a kalendárny rok je:
a) 150,00 € za elektronické prístroje na počítačové hry,
b) 250,00 € za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty iné zariadenia na
zábavné hry.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7) Od dane sú oslobodené šípky, biliardové stoly, stolný futbal, detské hojdacie zariadenia.
8) Daňovník, ktorý nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinný viesť preukázanú
evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a adresu trvalého
pobytu alebo miesto podnikania fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo
právnickej osoby, ktorá je vlastníkom nevýherného hracieho prístroja, výrobné číslo,
evidenčné číslo, miesto a dátum umiestnenia nevýherného hracieho prístroja a dátum
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
9) Daňovník – prevádzkovateľ je povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým
priznaním platný certifikát k prístroju s jeho výrobným číslom, výrobcom a dátumom
výroby.
§5
Spoločné ustanovenia
1) Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajného automaty, k dani za
nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k tej dani vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla
alebo zanikla daňová povinnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti.1
3) Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca
dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
4) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za
predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť
dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.2)
6) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník podá
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti čiastkové priznanie, správca
dane vráti pomernú časť dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie
prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, a ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto
daniam, alebo niektorej z nich do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.3)
_______________________________________________________________________________________________________
1)
§ 99b zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
2)
§ 99e zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
3)
§ 99h zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

4

7) 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.
O prijatí platby správca dane vydá potvrdenie,
c) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane.
8) Číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie správca dane v rozhodnutí.
9) Ak sa v tom všeobecne záväznom nariadené neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach správy daní podľa všeobecného predpisu o správe daní.4)
10) Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade
s osobitným zákonom.5)
§6
Kontrolná činnosť a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia na území Mestskej časti
Bratislava-Vajnory je oprávnená vykonávať:
a) Mestská polícia Hlavného mesta Slovenskej republiky,
b) zamestnanci správcu dane na základe poverenia.
2) Za porušenie povinností uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení môže správca
dane uložiť pokutu podľa osobitných predpisov.6)
§7
Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2012 zo dňa 12. decembra 2012 o miestnej dani
za psa, daní za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
§8
Účinnosť
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Bratislava-Vajnory uznesením č. 225/2021 zo dňa 08.09.2021.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Ing. Michal Vlček, v.r.
starosta
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

______________________________________________________________________________
4)

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
6)
§ 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
5)
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