Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
č. 8/2012
z 13.11.2012
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka 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.

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:

2

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, v.r.
Starosta
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