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Návrh uznesenia: 
 
                 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ  u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. 
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Dôvodová správa 
 

Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
je predkladaný na základe zákona č. 460/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2012. V súvislosti s touto 
zmenou sú v návrhu na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znení noviel upravené jednotlivé paragrafy, ktoré reagujú na zákonné zmeny. 
 

1. Oproti súčasnému stavu sa zmenili a zjednotili vo vybraných miestnych daniach a to 
daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 
stroje, ktoré zabezpečuje mestská časť, termíny vzniku a zániku daňových povinností. 
Dane sa vyrubujú každý rok rozhodnutím na základe daňových priznaní daňovníkov.  

2. Mení sa spôsob priznaní daňovníkov v súlade s Opatrením MF SR č. 40 z 20.8.2012, 
ktorým boli ustanovené jednotné vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické 
a právnické osoby. Zavádza sa nové jednotné daňové priznanie k dani za psa, za 
predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.  

3. V rámci navrhovaných úprav v pôsobnosti obce sú navrhované zmeny v sadzbách 
dane za psa (zaokrúhlene na celé Euro) od 1.1.2013.  

4. Vypúšťajú sa niektoré nesystémové oslobodenia na dani za predajné automaty a dani 
za nevýherné hracie prístroje. 

5. Návrh je doplnený o nový § 7, v rámci ktorého sú v súlade s uvedenou novelou zákona 
o miestnych daniach pridané spoločné ustanovenia pre dane za psa, daň za predajné 
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. 

 
     Materiál bol prerokovaný na porade vedenia dňa 17.10.2012 bez pripomienok. Následne 
bol zaslaný na prerokovanie do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva. Stanoviská 
komisií sú uvedené v prílohe – bez pripomienok. Materiál bol prerokovaný v miestnej rade 
dňa 6.11.2012 taktiež bez pripomienok. 
     Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach bol zverejnený na 
našej web stránke a úradnej tabuli dňa 18.10.2012. K návrhu nebol zo strany obyvateľov 
podaný žiaden podnet.     
      
Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: Schválenie predkladaného návrhu VZN nepredpokladá dopad na 

obecný rozpočet, 
 
2. Doložka finančná: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať zásadný finančný 

dopad na obyvateľov Petržalky, 
 
3. Doložka ekonomická: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný 

dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke, 
 
4. Doložka environmentálna: Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopady 

na životné prostredie, 
 
5. Doložka zlučiteľnosti: Schválenie predkladaného návrhu VZN je v súlade so zákonmi 

a predpismi Slovenskej republiky a EÚ., 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007,  

č. 2/2008, č. 3/2008 a č. 3/2009 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení :  

 
   

Čl.1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Petržalka č. 5/2004 o miestnych 
daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008,  
č. 3/2008 a č. 3/2009 sa mení a dopĺňa takto : 
 
1. § 3  znie:  

§ 3 
Daň za psa 

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou na území mestskej časti. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 
dní na území SR podlieha evidencii psov. 

 
(2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 
 
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 
(4) Základom dane za psa je počet psov.  
 
(5) Sadzba dane za psa a kalendárny rok je:  

a) 34,- Eur za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku 
nepresiahne 43 cm,   

b) 67,- Eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43cm a viac,  
c) 17,- Eur za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti. 

 



5 
 

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po 
jeho lopatky v mieste začínajúcich krčných stavcov psa. 

 
(6) Ak nejde o psa uvedeného v ods. 5 písm. b), sadzba dane za psa a kalendárny rok je  

17,- Eur u osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného minima, alebo občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 
(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 3 ods. 1, a zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

 
(8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň za psa do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia na úhradu dane za psa. Pri oznamovaní daňovej povinnosti 
daňovník preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo iným 
dokladom totožnosti a očkovací preukaz psa – predmetu dane. 

 
(9) K ohláseniu  zániku daňovej povinnosti daňovník predloží doklad od  veterinára o úhyne  

psa, alebo o jeho zaregistrovaní v inej obci, alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej 
povinnosti a vráti evidenčnú známku psa, ktorú  dostal pri jeho registrácii v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

 
 
2. § 4 ods. 9,  znie: 

a) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Správca dane môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. 

b) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
3. § 5 ods. 1  znie: 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

 
4. V § 5, ods. 3 sa vypúšťa bod b).  
 
5. § 5 ods. 5 znie: 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

 
6.V § 5 sa vypúšťajú odseky 6 až 10. 
 
7. § 6 sa vypúšťa odsek (5). 
 
8. § 6 sa doterajší odsek 6 označuje ako odsek 5 a znie: 
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Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

 
9.V § 6 sa vypúšťajú body 7 až 11. 
 
10. § 6 odsek 12 sa označuje ako odsek 6. 
 
11. Za § 6 sa vkladá sa nový § 7, ktorý znie: 
 

§ 7 
Spoločné ustanovenia k dani za psa, dani za predajné automaty  

a dani za nevýherné hracie prístroje 
 
(1) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať 
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku tejto daňovej povinnosti. 
 

(2) Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje 
správca dane rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia na celé zdaňovacie obdobie. 

 
(3) Ak daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný  podať 
čiastkové daňové priznanie k tejto dani ku ktorej zanikne daňová povinnosť správcovi 
dane najneskôr 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok 
na vrátenie pomernej časti dane zaniká ak daňovník nepodá čiastkové priznanie 
v uvedenej lehote.  

 
(4) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane 

v hotovosti do pokladne správcu dane, bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, 
elektronickou platbou, alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne smerovanie 
platby je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti najmä variabilný symbol. 

 
11. Doterajšie paragrafy 7 a 8 sa označujú ako paragrafy 8 a 9. 
 

Čl. 2 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2012 okrem § 3 
odsek 5 a 6, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Vladimír Bajan 
                                                                                                    Starosta 
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Stanovisko 
sociálnej a bytovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 22. októbra 2012 
 
Prítomní:  O. Adamčiaková, I. Brezinská,  A. Korbelová, G. Janíková, A. Turzo,  
Neprítomní: J. Junek, P. Ružička, M. Miškov 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
 Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Oľga Adamčiaková, v. r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 22. októbra 2012 
Za správnosť: A. Halčáková, tajomníčka komisie 
 
 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie z 24. 10. 2012 
 
Uznesenie školskej komisie k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 
 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 
Prítomní:  Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 
Hlasovanie: za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 
               predsedníčka komisie 
za správnosť výpisu 
Mgr. Veronika Redechová, v .r. tajomníčka komisie 
V Bratislave 24.10.2012 
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Uznesenie 
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 22. októbra 2012  
 
Prítomní:  I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková, 

Ľ. Škorvaneková,  
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Kačírek 

 
K bodu: Návrh VZN o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v 
MČ Bratislava-Petržalka 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v navrhovanom znení, ktoré je uvedené 
v predloženom materiáli. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 5/2004 v 
MČ Bratislava-Petržalka 
Prítomných: 7 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
 
V Bratislave, dňa 22.10.2012  
 
 
 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
24.10.2012 
 
K bodu 18: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č.5/2004 o miestnych daniach 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2004 o miestnych daniach bez pripomienok 
 
Hlasovanie: za                     5     proti:                  0                 zdržal sa:          0   nehlasoval: 0 
 
 
Za správnosť: Mgr.Iveta Strapcová, tajomník komisie 
v Bratislave, dňa 24.10.2012 
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Stanovisko 

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.10.2012 
 
 
Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD, Ing. Borotovský,  
p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
Ospravedlnení: Ing. Pašková  
 
 
K bodu :  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN MČ BA-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach  
 
Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
V Bratislave 31.10.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 30.10.2012 
 
Prítomní:  Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PhD.,  PaedDr. Eva 
Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Škorvaneková 
Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. Julián Lukáček, JUDr. Ľubomír Kollár, JUDr. Emil Chlebec, 
Ing. Klaudia Plačková, Mgr. Veronika Redechová 
 

 
Uznesenie k bodu č. 4 VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 
 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 
Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Petržalka, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka 
č. 5/2004 o miestnych daniach. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Zápisnica 
z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 30.10.2012 o 17,00 hod. v 
zasadačke MÚ na 8.p. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach  
 
Uznesenie: Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu 
zastupiteľstvu uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 
 
Schválené: za- 6,  proti- 0,  zdržal sa – 0 
Zapísal: Ing. Dušan Vávra  
 
 
 
 

Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 23.10.2012 
 
 
Prítomní poslanci členovia komisie:   Ing.T.Fabor - predseda 
Ing.A.Hájková, Ing.K.Hájková, Ing.F.Štefanička, Ing.B.Weigl, Ing.arch. B.Sepši 
    
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  
č. 5/2004 o miestnych daniach 
 
Uznesenie č.42: Komisia odporúča schváliť VZN. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  - 9 
za:  - 9 
proti:  - 0 
zdržal sa: - 0 
Uznesenie schválené. 
 
 
Zapísala: Ing. arch. Kordošová 
Overil:   Ing. T.Fabor 
 
 


