
 

VZN číslo 2/2008 zo dňa 6.5.2008 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 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 6 ods. 2 písm. ch) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

   

§ 1 

 

1.§4 ods.2, prvá veta  sa mení nasledovne: 

 

2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

 

2.§4 ods.2, písm. b) sa mení nasledovne: 

 

 b) daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva správcovi dane, 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

3.§ 4 ods.4, prvá veta sa mení nasledovne: 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva a to najmä: 

 

4.§ 4 ods.5 písm. c)  sa mení nasledovne :  

 

c) trvalé parkovanie na vyhradenom mieste pre motorové vozidlo s osobitným označením * 

 

5.§ 4 ods.6  sa doplňa nasledovne :  

 

Na tento účel je možné vyhradiť maximálne 10% z existujúcich parkovacích miest bez 

parkovacích miest vyhradených pre motorové vozidlá s osobitným označením.*  

 

6.§ 4 ods.7 písm. e) body 1-3 sa menia nasledovne: 

 

e) za trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla je sadzba za m² a deň:   

 

1. za motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá (obvyklá parkovacia plocha 12,5 m2) 

    je  0,13 EUR (4,- Sk) /m2 a deň pre fyzické a právnické osoby 

 

2. za motorové vozidlá nad 3,5 tony  osobného automobilu (obvyklá parkovacia plocha 12,5m² 

     nákladného automobilu alebo autobusu (obvyklá parkovacia plocha 33,5 m² ): 

     0,56 EUR (17,- Sk) /m² a deň za vozidlo pre fyzickú a právnickú osobu 



 

 

7.§ 4 ods.9 sa mení nasledovne: 

 

Správca vyrubí daň platobným výmerom.  

a)    vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

     výmeru. Platba sa vykoná jednorazovo za príslušný kalendárny rok vopred. 

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. 

 

 

                                                              § 2 

                                                         Účinnosť  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2008 

 

 

 

Milan Ftáčnik 

starosta 

 


