MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 10/2019
zo dňa 10.12.2019
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 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
(ďalej v texte len „zákon o miestnych daniach“), zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 18 ods. 4 písm. p) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len “nariadenie”) je zaviesť zákonom o miestnych
daniach ustanovené druhy miestnych daní, ktoré sú ukladané mestskou časťou Bratislava-Nové mesto
(ďalej v texte len „mestská časť“), ako správcom dane, na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a
upraviť s tým súvisiace podrobnosti.
(2) Mestská časť vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:
a) daň za psa,
b) daň za predajné automaty,
c) daň za nevýherné hracie prístroje,
d) daň za užívanie verejného priestranstva.
Článok 2
Daň za psa
(1) Sadzba dane za jedného psa1 a kalendárny rok je:
a) 50,00 Eur za psa, chovaného v byte v bytovom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je
fyzická osoba,
b) 50,00 Eur za psa, chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je
fyzická osoba,
c) 25,00 Eur za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného
potvrdenia,
d) 10,00 Eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným
príjmom je dôchodok,
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e) 25,00 Eur za psa, ktorý absolvoval skúšku základnej ovládateľnosti psa, prípadne inú obdobnú
skúšku preukazujúcu základnú ovládateľnosť psa,
f) 10,00 Eur za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného alebo medzinárodného
skúšobného poriadku,
g) 70,00 Eur za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes.
(2) Daňovník2 si uplatní sadzbu podľa čl. 2 ods. 1:
a) písm. c) potvrdením z útulku (Umiestňovací protokol), ktoré je opatrené originálom pečiatky útulku
alebo potvrdením od veterinára,
b) písm. d) rozhodnutím o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že ide o jediný príjem,
c) písm. e) a f) dokladom o absolvovaní príslušnej skúšky.
(3) Pri súbehu rôznych sadzieb dane sa uplatní sadzba výhodnejšia pre daňovníka, toto ustanovenie sa
nevzťahuje na čl. 2 ods. 1 písm. g).
(4) Od dane je oslobodený daňovník:
a) vlastník alebo držiteľ psa, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom,
b) vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu terapeutického účinku pre postihnutého člena
rodiny (dieťaťa alebo nesvojprávnej osoby),
c) vlastník alebo držiteľ psa používaného pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri
plnení úloh civilnej ochrany v zmysle osobitného predpisu 3,
d) vlastník alebo držiteľ, ktorý psa nadobudol z útulku zvierat, a to po dobu 1 roka odo dňa
nadobudnutia psa,
e) osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima.
(5) Daňovník si uplatní oslobodenie podľa čl. 2 ods. 4:
a) písm. a) predložením preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) písm. b) predložením dokladu - preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom - postihnutého člena
rodiny alebo dokladu o nesvojprávnosti,
c) písm. c) predložením dokladu v súlade s osobitným predpisom3,
d) písm. d) predložením potvrdenia z útulku zvierat a písm. e) doložením dokladu o sociálnej
odkázanosti, prípadne iného dokladu preukazujúceho príjem na hranici životného minima.
(6) Mestská časť vykonáva správu dane za psov, ktorí sú chovaní na jej území.
Článok 3
Daň za predajné automaty
(1) Sadzba dane za jeden predajný automat4 a kalendárny rok je 150 Eur.
(2) Daňovník5 je povinný označiť každý predajný automat štítkom na vhodnom a viditeľnom mieste s
uvedením týchto údajov:
a) označenie prevádzkovateľa,
b) adresa prevádzkovateľa, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby,
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
d) výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu.
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(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú
evidenciu predajných automatov prevádzkovaných na území mestskej časti, ktorá obsahuje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikateľa, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, IČO,
názov každého predajného automatu, miesto a dátum jeho umiestnenia, dátum začatia prevádzkovania,
výrobné číslo, evidenčné číslo a druh predávaného tovaru.
(4) Od dane za predajné automaty je oslobodený daňovník, ktorý prevádzkuje automaty predávajúce
výlučne ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb (ďalej v texte len „ochranné
prostriedky“). Ak prevádzkovateľ prevádzkuje aj predajné automaty na iné tovary alebo automaty, v
ktorých sa predávajú aj iné tovary ako ochranné prostriedky, od dane sú oslobodené len automaty
výlučne na ochranné prostriedky, pričom za ostatné predajné automaty daňovník platí daň v súlade so
sadzbou uvedenou v článku 3 ods. 4.
(5) Mestská časť vykonáva správu dane za predajné automaty, ktoré sú prevádzkované na jej území.
Článok 4
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj6 a kalendárny rok je:
a) 670,00 Eur za elektronický prístroj na počítačové hry,
b) 550,00 Eur za bowling a biliard,
c) 170,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal
d) 350,00 Eur za mechanický a elektronický prístroj neuvedený pod písm. a) až c),
e) 350,00 Eur za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(2) Daňovník7, je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na vhodnom a viditeľnom mieste
s uvedením týchto údajov:
a) označenie prevádzkovateľa,
b) adresa prevádzkovateľa, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby,
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná viesť
preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov, prevádzkovaných na území mestskej časti, ktorá
obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno a miesto
podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný
hrací prístroj prevádzkuje, IČO, názov každého nevýherného hracieho prístroja, miesto a dátum jeho
umiestnenia, dátum začatia prevádzkovania, výrobné číslo, evidenčné číslo a druh nevýherného hracieho
prístroja.
(4) Mestská časť vykonáva správu dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sú prevádzkované na jej území.
Článok 5
Spoločné ustanovenia k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
(1) Vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj náležitosti priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje, lehoty na jej podanie, čiastkové priznanie k dani, opravné
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priznanie a dodatočné priznanie, vyrubenie dane, zánik práva vyrubiť daň, splatnosť dane a platenie
dane v splátkach a vrátenie pomernej časti dane upravuje osobitný predpis 8.
(2) Daň sa uhrádza:
a) v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu mestskej časti,
b) prevodným príkazom,
c) poštovým poukazom.
(3) Správca dane uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň, číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a
konštantný symbol na úhradu dane. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.
(4) Správca dane určuje, že daň vo výške do 3 Eur sa nevyrubuje.
(5) Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne na oslobodenie od dane je daňovník
povinný predložiť správcovi dane spolu s priznaním k dani. Ak nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne
na oslobodenie od dane vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví po predložení
príslušných dokladov od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
Článok 6
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva 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, na ktorých sa
nachádzajú miestne a účelové pozemné komunikácie (cesty, ulice, chodníky, námestia, parkoviská,
vnútroblokové spojovacie cesty, schody, priechody, podchody, nadchody), verejná zeleň (parky a sady,
verejná zeleň v sídliskách, cestná zeleň) a všetky ostatné verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
hlavného mesta zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej časti, okrem
miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy a ich súčastí. Verejným
priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného
zákona 9.
(2) Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe rozhodnutia, oznámenia, povolenia alebo
súhlasu vydaného mestskou časťou.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto nariadenia sa rozumie užívanie verejného
priestranstva spôsobmi uvedenými v čl. 6 ods. 4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných
sietí.
(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích),
predaj výhradne novín a časopisov,
0,16 Eur
b) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych
sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s
tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a
za rozkopávky,
0,60 Eur
c) za umiestnenie skládky tuhých palív,
0,16 Eur
d) za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v písmene b) a c),
1,65 Eur
e) za krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného alebo prenosného), umiestneného
dočasne na verejnom priestranstve (predaj pukancov, slaných semiačok, tabakových výrobkov,
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nápojov a pod.) a krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia propagujúceho konkrétnu akciu
(reklamný stojan)
4,00 Eur
f) za trvalé umiestnenie stánkov na predaj novín a časopisov, a to aj vrátane iných druhov tovarov
(tabakových výrobkov, nápojov alebo občerstvenia), na ktoré nebolo vydané kolaudačné
rozhodnutie a za exteriérové sedenia - letné terasy
0,66 Eur
g) za umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení
1,65 Eur
h) za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením
1,00 Eur
i) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
1,65 Eur
j) za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a
televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného
technického zariadenia, tribúny, dekorácie
10,00 Eur
k) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box)
0,28 Eur
l) za trvalé parkovanie iného ako osobného motorového vozidla, napr. dodávka, príves (vyhradený
parkovací box)
0,33 Eur
m) za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste pre vozidlo taxislužby (vyhradený parkovací box)
0,23 Eur
n) za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1 m2
0,66 Eur
o) za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a
športových podujatiach
0,66 Eur
(5) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodení:
a) fyzické 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,
b) fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom propagácie aktivít
podporujúcich ochranu životného prostredia, podpory zdravia a iných humanitných a
verejnoprospešných cieľov, protidrogových kampaní,
c) občania mestskej časti, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, odkázaní na individuálnu prepravu a zároveň sú držiteľmi preukazu osobitného
označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu,
d) daňovník, ktorý má vyhradený parkovací box pre zásobovacie vozidlá a iné vozidlá spojené s
prevádzkou zariadenia sociálnych služieb,
e) mestská časť a organizácie zriadené mestskou časťou.
(6) Daňovník si uplatní oslobodenie v prípade podľa čl. 6 ods. 5:
a) písm. a) oznámením o konaní akcie na verejnom priestranstve a predložením dokladu, že celý
výťažok z akcie bol poukázaný na verejnoprospešné alebo charitatívne účely (doklad predloží
mestskej časti v lehote 15 dní od poukázania výťažku z akcie na uvedený účel),
b) písm. b) predložením dokladu dokumentujúceho účel, resp. zameranie akcie,
c) písm. c) predložením preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, odkázanej na individuálnu
prepravu a zároveň preukazu osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu k žiadosti
o pridelenie parkovacieho boxu invalidnému občanovi,
d) písm. d) predložením dokladu z príslušného zariadenia sociálnych služieb.
(7) Správca dane zníži sadzbu dane:
a) vo výške 50% z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) daňovníkovi - fyzickej osobe, ktorá využíva svoje
vozidlo, parkované na vyhradenom parkovacom boxe, iba pre svoje osobné potreby, potreby rodiny
a zabezpečenie potrieb svojich detí,
b) vo výške 65% z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) daňovníkovi - fyzickej osobe, ktorá využíva svoje
vozidlo, parkované na vyhradenom parkovacom boxe iba pre svoje osobné potreby, potreby rodiny a
zabezpečenie potrieb svojich detí, pričom v ostatnom (nevyužívanom) čase (minimálne 8 hodín
denne v pracovné dni) poskytne parkovací box pre využitie ostatných vodičov s tým, že táto
skutočnosť bude viditeľne vyznačená na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie,
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c) vo výške 50% z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) daňovníkovi, ktorý poskytne vyhradený parkovací
box v ostatnom (nevyužívanom) čase (minimálne 12 hodín denne) pre využitie ostatných vodičov s
tým, že táto skutočnosť bude viditeľne vyznačená na dodatkovej tabuľke pre vyhradené parkovanie,
d) vo výške 80 % z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) daňovníkovi - fyzickej osobe, držiteľovi preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s mierou funkčnej poruchy minimálne 50 %, ktorý
nie je držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu,
e) vo výške 90 % z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) daňovníkovi - fyzickej osobe, držiteľovi preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s mierou funkčnej poruchy minimálne 80 %, ktorý
nie je držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu,
f) vo výške 50% z dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) v prípade vykonávania nevyhnutných opráv fasád,
striech bytových domov, balkónov bytových domov a zatepľovania bytových domov,
g) vo výške 50 %, ak je daňovník poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
(8) Daňovník si uplatní zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7:
a) písm. a) čestným vyhlásením, že vozidlo nie je využívané na podnikateľské aktivity,
b) písm. b) čestným vyhlásením, že vozidlo nie je využívané na podnikateľské aktivity a fotokópiou
dodatkovej tabuľky,
c) písm. c) fotokópiou dodatkovej tabuľky,
d) písm. d) a e) predložením preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a rozhodnutia
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy v % s údajom, že úrad
vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
e) písm. f) potvrdením správcu bytového domu,
f) písm. g) predložením dokladu o tom, že daňovník je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
(9) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane v
lehote určenej osobitným predpisom10 buď písomne na tlačive „Oznámenie vzniku - zániku daňovej
povinnosti za užívanie verejného priestranstva“, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia s uvedením
všetkých požadovaných údajov alebo formou elektronického podania podľa čl. 7 ods. 3 tohto nariadenia.
(10)Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného
začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky
alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác alebo iného relevantného dokladu.
(11)Doklady preukazujúce nárok na zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 8 predloží daňovník správcovi
dane spolu so žiadosťou o zníženie sadzby dane a s oznámením o vzniku daňovej povinnosti, a to
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Žiadosť o zníženie sadzby dane tvorí prílohu č. 2a) – 2g)
tohto nariadenia. V prípade, ak daňovník doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane
nepredloží pri vzniku daňovej povinnosti súčasne s oznámením o vzniku daňovej povinnosti, správca
dane daň vypočíta v súlade s čl. 6 ods. 7 bez zníženia sadzby dane.
(12) Daň sa uhrádza:
a) v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu,
b) prevodným príkazom,
c) poštovým poukazom.
(13)Správca dane uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň, číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a
konštantný symbol na úhradu dane. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

§ 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –
„Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.“
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Článok 7
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné predpisy11.
(2) Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným
predpisom12.
(3) Akékoľvek podanie podľa tohto nariadenia možno urobiť aj elektronickými prostriedkami v súlade s
osobitným predpisom13. Elektronické služby zabezpečuje mestská časť prostredníctvom webového sídla
www.banm.sk v časti „AKO VYBAVIŤ“, špecializovaného portálu elektronických služieb bratislavskej
samosprávy esluzby.bratislava.sk alebo ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje sa 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 a
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018 o
miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Článok 9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020

V Bratislave, dňa 13.12.2019

Mgr. Rudolf Kusý
starosta

zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13
zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)
11

12

7

Príloha č. 1

Oznámenie vzniku* - 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-Nové Mesto č. ................ o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

Osobné a identifikačné údaje
Meno a priezvisko fyzickej osoby:

________________________________________________

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:

________________________________________________

Rodné číslo fyzickej osoby:

________________________________________________

Obchodný názov právnickej osoby/
fyzickej osoby živnostníka:

---------________________________________________________

Sídlo/miesto podnikania:

________________________________________________

IČO a DIČ:

________________________________________________

Zápis v registri

________________________________________________

Číslo telefónu/faxu/e-mail:

________________________________________________

Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené:
Účel užívania verejného priestranstva:

__________________________

________________________________________________

Miesto užívania verejného priestranstva (ulica, číslo parcely): ___________________________________
Povolené obdobie užívania verejného priestranstva

od: _____________ do: ____________

Povolená výmera v m2:

__________________________________

Skutočné obdobie užívania verejného priestranstva:

od: _____________ do: ____________

Skutočná výmera v m2:

__________________________________

*Nehodiace sa prečiarknite.

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne. Som si vedomý
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.
Svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ mestská časť Bratislava-Nové Mesto mi ako
dotknutej osobe poskytol informácie v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679.
V Bratislave, dňa ..........................

__________________________
pečiatka a podpis daňovníka
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V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové
Mesto poskytuje tieto informácie:
Totožnosť a kontaktné
údaje prevádzkovateľa:

Kontaktné údaje
zodpovednej osoby:
Účely spracúvania
osobných údajov:
Príjemcovia osobných
údajov:

Právny základ
spracúvania osobných
údajov:

Doba uchovávania
osobných údajov:
Práva dotknutej osoby:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
zodpovednaosoba@banm.sk
Evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom správy miestnych daní (daň za
psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje)
Správa miestneho poplatku za rozvoj
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Exekútorský úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – výkon verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ................. o miestnych daniach
na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2. 2017 o
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Informujeme Vás o Vašom práve:
· na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
· práve na opravu týchto osobných údajov,
· práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo:
· na vymazanie osobných údajov,
· na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
· namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
· na prenosnosť osobných údajov.

Poskytnutie
osobných údajov:

Je požiadavkou potrebnou pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

9

Príloha č. 2a

Žiadosť fyzickej osoby o zníženie sadzby dane pre neobmedzený čas parkovania

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. a) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ................ zo dňa ................. o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV ______________ nie je využívané na podnikateľské aktivity.

________________________
dátum

________________________
podpis
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Príloha č. 2b

Žiadosť fyzickej osoby o zníženie sadzby dane pre obmedzený čas parkovania

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .................. zo dňa ..................... o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV _______________ nie je využívané na podnikateľské aktivity.
K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.

________________________
dátum

_______________________
podpis
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Príloha č. 2c

Žiadosť právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka o zníženie sadzby dane
pre obmedzený čas parkovania

Obchodné meno právnickej osoby/
fyzickej osoby živnostníka:
Sídlo:
Adresa:
Zápis v registri:

Žiadam Vás o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. ................. zo dňa ...................... o miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto.
K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.

________________________
dátum

________________________
pečiatka a podpis daňovníka
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Príloha č. 2d

Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o zníženie sadzby dane
Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:
Adresa:
Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ............... zo dňa ................... o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
K žiadosti prikladám fotokópiu:
· preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
· rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy minimálne 50% aj
s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov
V zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe udeľujem prevádzkovateľovi mestská časť Bratislava-Nové Mesto, so
sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317, súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie mojich osobných
údajov v rozsahu informácií o mojom zdravotnom stave uvedených v preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a v rozhodnutí ÚPSaR o výške miery funkčnej poruchy minimálne 50% aj s údajom, že úrad vyhovuje
žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to za účelom evidencie obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na účely platby miestnych daní a poplatkov (daň za užívanie verejného
priestranstva). Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov určenú v Registratúrnom pláne Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek
odvolať, a to zaslaním žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa:
podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Mestská
časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, resp. jej podaním priamo na podateľni Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa.

podpis dotknutej osoby
Svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ mestská časť Bratislava-Nové Mesto mi ako dotknutej osobe
poskytol informácie v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mestskej
časti: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

________________________
dátum

________________________
podpis
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Príloha č. 2e

Žiadosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o zníženie sadzby dane
Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:
Adresa:
Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ................. zo dňa ................ o miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto.
K žiadosti prikladám fotokópiu:
· preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
· rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy minimálne 80% aj
s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím.
·
Súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov
V zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe udeľujem prevádzkovateľovi mestská časť Bratislava-Nové Mesto, so
sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317, súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie mojich osobných
údajov v rozsahu informácií o mojom zdravotnom stave uvedených v preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a v rozhodnutí ÚPSaR o výške miery funkčnej poruchy minimálne 80% aj s údajom, že úrad vyhovuje
žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to za účelom evidencie obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na účely platby miestnych daní a poplatkov (daň za užívanie verejného
priestranstva). Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov určenú v Registratúrnom pláne Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek
odvolať, a to zaslaním žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa:
podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Mestská
časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, resp. jej podaním priamo na podateľni Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa.

podpis dotknutej osoby
Svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ mestská časť Bratislava-Nové Mesto mi ako dotknutej osobe
poskytol informácie v zmysle čl. 13 nariadenia EÚ 2016/679, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mestskej
časti: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

________________________
dátum

_______________________
podpis
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Príloha č. 2f

Žiadosť o poskytnutie o zníženie sadzby dane

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodnom
registri:

Žiadame Vás o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. .................. zo dňa ..................... o miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto.
Záber verejného priestranstva je z dôvodu obnovy bytového domu (nevyhnutné opravy fasády, strechy,
balkónov, zatepľovanie bytového domu) na ulici _________________________________ .
Zároveň k žiadosti prikladáme potvrdenie správcu bytového domu o prebiehajúcich prácach súvisiacich
s obnovou bytového domu.

________________________
dátum

_____________________________
podpis a pečiatka daňovníka
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Príloha č. 2g

Žiadosť poberateľa dávky v hmotnej núdzi o zníženie sadzby dane

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 7 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ................ zo dňa .................... o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Zároveň prikladám potvrdenie o tom, že som poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

________________________
dátum

_______________________
podpis
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