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N á v r h     u z n e s e n i a 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

 

a) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych 

daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

b) splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k vyhláseniu úplného 

znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 

zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 

zo dňa 12.12.2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č...../2018 zo dňa 11.09.2018 

 
 

 

 

 

 

 
- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „VZN               

č. 10/2016“) v § 2 ods. 5 upravuje sadzbu dane za psa.  

Základná sadzba dane za psa je stanovená podľa § 2 ods. 5 písm. a) a b)  na 50 EUR/rok. V prípade 

splnenia stanovených podmienok je podľa aktuálneho znenia VZN č. 10/2016 sadzba dane znížená 

podľa § 2 ods. 5: 

písm. c) 25 EUR za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa; 

písm. d) 10 EUR za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným 

príjmom je dôchodok; 

písm. e) 10 EUR za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného alebo 

medzinárodného skúšobného poriadku. 

 

Vzhľadom na záujem mestskej časti na tom, aby majitelia zvýšili dôraz na výchovu a výcvik 

svojich psov, čo prispeje k zlepšeniu vzájomného spolužitia majiteľov psov a ostatných obyvateľov 

mestskej časti, pričom všestrannú skúšku podľa národného alebo medzinárodného skúšobného 

poriadku má minimum majiteľov psov, keďže sa jedná už o systematický odborný výcvik psa, 

navrhujeme od 1.1.2019 znížiť sadzbu dane na 25 EUR za psa, ktorý absolvoval skúšku 

základnej ovládateľnosti psa, prípadne inú obdobnú skúšku preukazujúcu ovládateľnosť psa 

a predloží mestskej časti doklad o absolvovaní takejto skúšky. 

 

Takáto skúška je určená pre psov držaných v mestských aglomeráciách a hustejšie osídlených 

územiach. Po jej absolvovaní sa otvára priestor na ďalší výcvik psa, no už jej splnenie postačuje pre 

základnú komunikáciu psovoda so psom. Zloženie tejto skúšky dáva predpoklad na dostatočnú 

ovládateľnosť psa. 

 

 

 

 


