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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..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 

zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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 

 

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

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 

10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové č. 5/2020 zo dňa 

23.09.2020 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové         

č. ...../2021 zo dňa............... 

 

 

 

 

 

 
- s pripomienkami 

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

 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto má aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 

daniach č.10/2019 zo dňa 10.12.2019, ktoré bolo naposledy zmenené Všeobecne záväzným nariadením 

č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020 (ďalej len „VZN o miestnych daniach“). 

 

Prílohou tohto materiálu je návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN o miestnych 

daniach. 

 

Účelom predloženej zmeny je: 

 

a) 

 

Doplniť novú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva (v čl. 6 ods. 4 sa dopĺňa nové písm. q)), 

a to za umiestnenie motorového vozidla na verejnom priestranstve, ak ide o vozidlo bez evidenčného 

čísla, vozidlo trvalo alebo dočasne vyradené z evidencie vozidiel alebo vozidlo, ktoré je zjavne 

nepojazdné a poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či 

osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

 

Navrhovaná sadzba dane je 1,80 EUR/m2/deň. Rovnakú výšku dane za státie nepojazdných vozidiel má 

napríklad mesto Banská Bystrica. Mestská časť Ružinov má za takéto užívanie verejného priestranstva 

sadzbu 1,20 EUR/m2/deň. 

 

Navrhujeme zavedenie tejto sadzby dane vzhľadom na všeobecný problém s nedostatkom parkovacích 

miest v mestskej časti, ktorý ešte komplikuje státie nepojazdných vozidiel na verejných priestranstvách. 

Inšpiráciou sú pozitívne skúsenosti iných miest na Slovensku, v ktorých sa po zavedení dane za užívanie 

verejného priestranstva za státie takýchto nepojazdných vozidiel značne znížil ich počet na verejných 

priestranstvách.   

 

V súvislosti s touto novou sadzbou dane navrhujeme doplniť aj znenie čl. 6 ods. 2 tak, že osobitné 

užívanie verejného priestranstva podľa čl. 6 ods. 4 písm. q) nie je možné mestskou časťou povoliť. 

Účelom je, aby nevznikol mylný predpoklad, že je možné na takéto užívanie verejného priestranstva 

dostať povolenie mestskej časti, vzhľadom na to, že umiestnenie takýchto vozidiel na verejnom 

priestranstve je v rozpore so zákonom  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

 

Súčasne navrhujeme aj formálnu úpravu/spresnenie definícií v čl. 6 ods. 4 písm. k) a l), v ktorých je 

určená sadzba dane za trvalé parkovanie – vyhradené parkovacie miesta, aby jednoznačne prišlo 

k odlíšeniu trvalého parkovania na vyhradených parkovacích miestach od umiestnenia nepojazdných 

vozidiel na verejnom priestranstve. 

 

b) 

 

Rozšíriť oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva aj na právnické osoby s majetkovou 

účasťou mestskej časti (Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.) a na hlavné mesto a organizácie 

zriadené hlavným mestom. 

 

V súlade s § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a možno zaviesť a zrušiť, 

určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo 

zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na daň za 

užívanie verejného priestranstva, ktorá je uvedená v § 2 ods. 1 písm. c), takže nie je potrebné, aby 

k zmene dane za užívanie verejného priestranstva došlo k 1. januáru, ale môže byť vykonaná aj 

v priebehu kalendárneho roka.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-2.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-2.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-2.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-2.odsek-1.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-2.odsek-1.pismeno-h
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Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 26.01.2021 s nasledovným hlasovaním: 

Za: 6   

Proti: 0  

Zdržal sa: 2  

Nehlasoval: 0. 
 

V priloženom návrhu VZN je termín účinnosti stanovený na 01.03.2021 vzhľadom na to, že materiál 

mal byť pôvodne predmetom rokovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 09.02.2021. Keďže 

návrh VZN je vyvesený na úradnej tabuli od 25.01.2021 v jeho pôvodnom znení a nebola možnosť 

vyvesiť zmenené znenie v termíne 15 dní pred konaním miestneho zastupiteľstva, bude potrebné zmeniť 

termín jeho účinnosti priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
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