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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi�l na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konan�ho
dňa 9. marca 2010

Materi�l č�slo: 500/2010

K bodu: N�vrh Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktor�m sa men� a dopĺňa VZN č.5/2004 o miestnych daniach

Predklad�: N�vrh uznesenia:

Mari�n  Miškanin Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
prednosta Petržalka 

u z n � š a sa  na

Prerokovan�: Všeobecne z�v�znom nariaden� mestskej časti
Bratislava-Petržalka, ktor�m sa men� a dopĺňa

v miestnej rade                        VZN č.5/2004 o miestnych daniach
dňa 23.2.2010

Spracoval:

Juli�n Luk�ček
ved�ci finančn�ho oddelenia
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D�vodov� spr�va

Navrhovan� �prava Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.5 / 2004 o miestnych daniach v znen� neskorš�ch �prav, m� za cieľ zos�ladiť 
znenie n�šho všeobecne z�v�zn�ho nariadenia s novelizovan�m znen�m � 51 a � 59 z�kona 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komun�lne odpady a drobn� 
stavebn� odpady v znen� neskorš�ch predpisov.

Zo znenia všeobecne z�v�zn�ho nariadenia sa vyp�šťa znenie v �5 ods. 8 dane za 
predajn� automaty, ktor�m sme oznamovali daňovn�kom v�šku dane aj v ďalš�ch 
zdaňovac�ch obdobiach, t.z. v ďalš�ch rokoch. Toto znenie je obdobne upraven� aj pri dani za 
nev�hern� hracie stroje upraven� v � 6 ods. 9 všeobecne z�v�zn�ho nariadenia. Pretože sa 
jeho v�ška m�že rozhodnut�m miestneho zastupiteľstva upravovať, nem�žme na začiatku 
stanoviť jeho v�šku aj pre ďalšie roky. Navrhovan� zmena je v s�lade s pr�slušn�mi 
ustanoveniami z�kona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komun�lne odpady a drobn� stavebn� odpady v znen� neskorš�ch predpisov.

Materi�l bol prerokovan� v miestnej rade a odpor�čan� na prerokovanie miestneho 
zastupiteľstva.

V s�lade s postupmi pri prij�man� všeobecne z�v�zn�ch nariaden� priklad�me 
vyhodnotenie vplyvov a dopadov na rozpočet a obyvateľov.

Doložky:

1. Doložka rozpočtov�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia nem� dopad na 

rozpočet mestskej časti.

2. Doložka finančn�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia nebude mať 

dopad na obyvateľov Petržalky.

3. Doložka ekonomick�:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia nebude mať 

finančn� dopad na hospod�renie podnikateľskej sf�ry v Petržalke.

4. Doložka environment�lna:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia nebude mať 

dopady na životn� prostredie.

5. Doložka zlučiteľnosti:
Schv�lenie predkladan�ho n�vrhu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia je v s�lade so 

z�konmi a predpismi Slovenskej republiky a E�.
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N � v r h
Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia č. ...  zo dňa.....

ktor�m sa men� a dopĺňa Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach

v znen� VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 a 3/2009

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa � 15 ods. 2 p�sm. a) z�kona 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, v znen� neskorš�ch 
predpisov a podľa � 51 a �59, z�kona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komun�lne odpady a drobn� stavebn� odpady, v znen� neskorš�ch predpisov 
(ďalej len „z�kon o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne z�v�znom nariaden� 
: 

Čl. I.

Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava Petržalka č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znen� všeobecne z�v�zn�ch nariaden� č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, 
č. 3/2008 a č. 3/2009 sa men� nasledovne :

1. v � 5 ods.8 sa vyp�šťaj� slov�: „ ,ročn� v�šku dane v ďalš�ch zdaňovac�ch obdobiach „

2. v � 5 ods.9 sa vyp�šťaj� slov�: „ vo v�ške podľa rozhodnutia v �5 ods.8 tohto nariadenia“

3. v � 6 ods.9 sa vyp�šťaj� slov�: „ ,ročn� v�šku dane v ďalš�ch zdaňovac�ch obdobiach“

4. v � 6  ods.10 sa vyp�šťaj� slov�: „vo v�ške podľa rozhodnutia v �6 ods.9 tohto nariadenia“

Čl. II

Toto nariadenie nadob�da �činnosť 1. apr�la 2010. 

Milan Ft�čnik 
starosta


