
 

VZN číslo 3/2008 zo dňa 1.7.2008 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2007 zo dňa 30. 10. 2007 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. §3 ods. 6, sa mení nasledovne: 6) Ak nejde o psa uvedeného v ods. 5) písm. b), sadzba dane 

za psa a kalendárny rok je 500,- Sk u osamelého dôchodcu s príjmom do výšky životného 

minima, alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím.  

 

2. §3 ods. 8, sa mení nasledovne: 8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň za psa do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. Pri oznamovaní daňovej povinnosti daňovník preukáže 

svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti a 

očkovací preukaz psa – predmetu dane.  

 

3. §3 ods. 11, sa mení nasledovne: 11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dni odo dňa 

zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie 

obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak 

daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. K ohláseniu zániku daňovej 

povinnosti daňovník predloží doklad od veterinára o úhyne psa alebo doklad o jeho 

zaregistrovaní v inej obci alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej povinnosti a vráti 

evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri registrácii v mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

4. §3 ods. 14, sa mení nasledovne: 14) Štátne a iné orgány a osoby, ktoré z úradnej moci alebo 

vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb alebo majetku, sú povinné na 

výzvu správcu dane oznámiť údaje potrebné na vyrubenie a vymáhanie daní.  

 

5. §4 ods. 1, na konci odseku sa pripája veta: 1)Verejným priestranstvom nie sú pozemky , 

ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  

 

6. §5 ods.6 , posledná veta sa mení nasledovne:, Správca dane vyrubí daň platobným 

výmerom , vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru.  

 



7. §5 ods.10 sa vypúšťajú slová : „ na základe žiadosti daňovníka „  

 

8. §6 ods.7 , posledná veta sa mení nasledovne: Správca dane vyrubí daň platobným 

výmerom, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru.  

 

9. §6 ods. 11 sa vypúšťajú slová : „na základe žiadosti daňovníka“  

  

  

§ 2  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2008  

  

  

Milan Ftáčnik  

starosta  

 


