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Príloha
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

sa   u z n á š a

na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa menia platné všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka v súvislosti s prechodom na euro:
- číslo  5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach 
- číslo 3/2006 a číslo 3/2007o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
- číslo  3/1994, 2/1996,4/1996 a 4/1999 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom  zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
- číslo  2/1998 z 23. júna 1998 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
- číslo  1/2001 z 30. októbra 2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
- číslo  2/2005 zo 4. októbra 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu  mestskej časti
- číslo  5/2006 z 28. marca 2006 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka


























Dôvodová správa


Slovenská republika sa v máji 2004 stala členom Európskej únie a zároveň aj členom Európskej hospodárskej a menovej únie. Súčasťou  prístupovej zmluvy bol aj záväzok, že Slovenská republika zavedie jednotnú európsku menu euro. Týmto dňom bude 1. január 2009 kedy sa v Slovenskej republike prechádza zo slovenskej meny na euro, ktoré sa stáva zákonným platidlom pri všetkých peňažných platbách v Slovenskej republike.
V súvislosti s touto závažnou zmenou Národná rada Slovenskej republiky schválila  rad zákonov a opatrení smerujúcich k čo najbezproblémovejšej  aplikácii eura v praxi.
V súlade s uvedenými zmenami je povinnosťou samosprávy upraviť prijaté VZN tak, aby boli jednotlivé sadzby prepočítané v súlade s prijatým etickým kódexom v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka.



Doložka

1.Rozpočtová:
Všetky zmeny navrhnuté v jednotlivých VZN budú vykonané v zmysle prijatého Etického kódexu. Návrh VZN nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti.

2.Finančná:
Predložené návrhy nepredpokladajú negatívny dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Ekonomická:
Návrh VZN nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

4.Enviromentálna:
Predložené návrhy nemajú vplyv na životné prostredie na miestnej úrovni.

5.Zlučiteľnosti:
	Schválenie návrhu VZN je v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 582/2007 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Materiál bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 2.12.2008, ktorá uznesením č. 294 odporučila miestnemu zastupiteľstvu uzniesť sa na predmetnom všeobecne záväznom nariadení.


Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka
č....... z ........2008, ktorým sa menia Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3) písm. i) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods.2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a článku 18, ods. 4), písm. a)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na zmene nasledovných všeobecne záväzných nariadení.

Čl.I

VZN číslo  5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3) písm. i) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods.2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a článku 18, ods. 4), písm. a)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na zmene všeobecne záväzného nariadenia  č. 5/2004 nasledovne:

	V § 3 ods. 5 písm. a) sa slová „1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 33,19 EUR“. 
	V § 3 ods. 5 písm. b) sa slová „2 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 EUR“. 

V § 3 ods. 5 písm. c) sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 EUR“. 
V § 3 ods. 6 sa slová „500,-Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 EUR“. 
V § 4 ods. 7 písm. a) sa slová „2,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,066 EUR“. 
V § 4 ods. 7 písm. b)1. sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,331 EUR“. 
	V § 4 ods. 7 písm. b)2. sa slová „16,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,53 EUR“. 
	V § 4 ods. 7 písm. b)3. sa slová „22,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,73 EUR“. 

V § 4 ods. 7 písm. c) sa slová „6,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,199 EUR“. 
V § 4 ods. 7 písm. d) sa slová „2,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,066 EUR“. 
 V § 4 ods. 7 písm. e)1. sa slová „4,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,132 EUR“. 
 V § 4 ods. 7 písm. e)2. sa slová „17,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,56 EUR“. 
V § 4 ods. 7 písm. e)3. sa slová  „7,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,232 EUR“.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „3 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 EUR“.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa slová „1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 EUR“.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „10 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 EUR“.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „2 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „66,39 EUR“.


Čl. II

VZN č. 3/2006 a VZN č, 3/2007o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 nasledovne:

	V § 9 ods. 4 sa slová „ 180,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 5,97 EUR“, slová „60,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 1,99 EUR“ a slová „200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 6,63 EUR“.
	V § 10 ods. 4 sa slová  „100,-Sk“ sa nahrádzajú slovami „3,31 EUR“ a slová „30,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,99 EUR“.
	V § 11 ods. 4 písm. a sa slová „15,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,49 EUR“.
	V § 11 ods. 4 písm. b sa slová „25,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,83 EUR“.
	V § 11 ods. 4 písm. c sa slová  „ 7,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,23 EUR“.

V § 11 ods. 5 písm. a sa slová  „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 EUR“.
V § 11 ods. 5 písm. b sa slová  „15,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,49 EUR“.
V § 11 ods. 6 písm. a sa slová  „15,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,49 EUR“.
V § 11 ods. 6 písm. b sa slová  „80,-Sk“ nahrádzajú slovami „2,65 EUR“.
	V § 11 ods. 6 písm. c sa slová  „15,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,49 EUR“.
V § 11 ods. 6 písm. d sa slová „25,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,83 EUR“.
V § 11 ods. 6 písm. e sa slová  „15,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,49 EUR“.
V § 11 ods. 6 písm. f sa slová  „20,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 EUR“.
	V § 11 ods. 7 písm. a sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,33 EUR“.
V § 11 ods. 7 písm. b sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,33 EUR“.
V § 11 ods. 8 písm. a sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,33 EUR“.
V § 11 ods. 8 písm. b sa slová  „20,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 EUR“.
V § 11 ods. 8 písm. c sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami  „0,33 EUR“.
V § 12 ods. 5 písm. a sa slová „62,-Sk“ nahrádzajú slovami  „2,05 EUR“.
V § 12 ods. 5 písm. b sa slová „65,-Sk“ nahrádzajú slovami  „2,15 EUR“.
V § 12 ods. 5 písm. c sa slová „70,-Sk“ nahrádzajú slovami „2,32 EUR“.
V § 12 ods. 6 sa slová „20-Sk“/deň  nahrádzajú slovami  „0,66 EUR“/ deň.
	V § 12 ods. 7 písm. a sa slová  „60,-Sk“ nahrádzajú slovami   „1,99 EUR“.
V § 12 ods. 7 písm. b sa slová  „20,-Sk“ nahrádzajú slovami  „0,66 EUR“.
V § 12 ods. 7 písm. c sa slová „10,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 EUR“.
	V § 12 ods. 7 písm. d sa slová „5,-Sk“ nahrádzajú slovami „0,16 EUR“.
V § 12 ods. 7 písm. e sa slová „40,-Sk“ nahrádzajú slovami „1,32 EUR“.

Čl. III

VZN číslo  3/1994, 2/1996,4/1996 a 4/1999 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom  zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

Miestne zastupiteľstvo Bratislava Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzných nariadení č. 3/1994, 2/1996, 4/1996 a 4/1999 nasledovne:

	V § 12 ods. 4 sa slová „1 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 EUR“.

V § 13 ods. 1 sa slová „300,- Sk“ nahrádzajú slovami „9,96 EUR“.
V § 13 ods. 2 sa slová „300,- Sk“ nahrádzajú slovami „9,96 EUR“.
V § 13a bod.2 ods. 7 sa slová „5 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 EUR“.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 EUR“.
V § 17 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 EUR“.
V § 17 ods. 1 písm. f) sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 EUR“.
V § 17 ods. 1 písm. j) sa slová „1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 EUR“.
V § 17 ods. 1 písm. m) sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 EUR“.
V § 18 ods. 1 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 EUR“.
V § 18 ods. 3 sa slová „1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 EUR“.

Čl. IV

VZN číslo  2/1998 z 23. júna 1998 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1998 nasledovne:

	V § 8 ods. 1 sa slová „od 50 000,- Sk do 500.000,- Sk“ nahrádzajú slovami 
„od 1 659,69 EUR do 16 596,96 EUR“. 

V § 8 ods. 2 sa slová „od 5 000,- Sk do 500.000,- Sk“ nahrádzajú slovami
„od 165,97 EUR do 16 596,96 EUR“.

Čl. V

VZN číslo  1/2001 z 30. októbra 2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 9, ods. 3, zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a podľa § 15, ods. 2, písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 nasledovne:

V § 10 ods. 1 sa slová „do 1 000,- Sk“  „do 5 000,- Sk“ a „do 500,- Sk“ nahrádzajú slovami „do 33,19 EUR“  „do 165,97 EUR“ a „do 16,59 EUR“.
V § 10 ods. 2 sa slová „do 200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „do 6 638,78 EUR“.  

Čl. VI

VZN číslo  2/2005 zo 4. októbra 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu  mestskej časti 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 29 a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005 nasledovne:

	V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „do 100 000,- Sk“ nahrádzajú slovami 
„do 3 320 EUR“.
	V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „od 100 000 do 250 000,- Sk “ nahrádzajú slovami 
„od 3 320 do 8 300 EUR“.
	V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „nad 250 000,- Sk“ nahrádzajú slovami 
„nad 8 300 EUR“.


Čl. VII

VZN číslo  5/2006 z 28. marca 2006 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa v súvislosti s prechodom na euro uznieslo na týchto zmenách všeobecne záväzného nariadenia:

V § 9 ods. 1 sa slová „do 500 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „do 16 596,96 EUR   


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. januára 2009.







                                                                                              Milan  F t á č n i k
                                                                                                       starosta


