
1 
 

 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

(8. volebné obdobie) 
 

 
 
 

Materiál na 14. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2020 

 
 
 
 

Návrh  
 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo ..../2020 zo 
dňa  .  . 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. 
decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020  

 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 

 

Mgr. Katarína Procházková, PhD Ing. Jana Španková 
prednostka       oddelenie dopravy životného prostredia 
 a 
 Mgr. Zuzana Štulrajterová 
 oddelenie dopravy životného prostredia 
 
 
Prerokované: 

 

- v miestnej rade 01.12.2020 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
- v komisii DŽP   23.11.2020 
- v komisií LP  23.11.2020 
- v komisií F  26.11.2020 
 
 
Materiál obsahuje: 

 

Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu  
Stanoviská komisií a miestnej rady 
Návrh VZN  
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NÁVRH  UZNESENIA 

 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA  VES 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo ..../2020 zo dňa 
15.12.2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 s účinnosťou od 1.1.2021. 
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Dôvodová správa 

Uvedená zmena Všeobecne záväzného nariadenia sleduje tri základné ciele.  

K bodu 1: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 129/2020 
schválilo Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
3/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o 
miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. Týmto nariadením sa 
mestská časť Bratislava-Karlova Ves rozhodla v symbióze s hlavným mestom až do konca 
roka 2020 určiť daň za zaujatie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy a podobne) sumou 0,00 eur. 
Nakoľko táto úprava mala byť len dočasná (do konca roka 2020), vraciame sa k pôvodnej 
úprave sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy a podobne). 

K bodu 2:  

Týmto nariadením sa jednak navyšuje výška dane a jednak diferencuje medzi sadzou pre 
právnické a pre fyzické osoby.  

Navýšením dane pre fyzické osoby sa plánujú pokryť náklady za odstránenie dopravného 
značenia, ktoré pre účinnosťou tohto nariadenia bol povinný odstrániť daňovník. Vzhľadom 
na opakované porušenia tejto povinnosti a taktiež vzhľadom na neprofesionálne odstraňovanie 
značiek, ktoré viedlo k tomu, že na chodníkoch zostávali nebezpečne prečnievajúce kovové 
časti značky sa mestská časť rozhodla zvýšiť daň a odstraňovať značky na vlastné náklady. 
Preto ak v Bratislave bude spustená celomestská parkovacia politika a bude potrebné 
v jednom čase odstrániť viacero dopravných značiek nedôjde k zbytočným prieťahom a tieto 
mestská časť odstráni okamžite a na vlastné náklady. (pozn. pri zmene z vyhradeného 
parkovania na rezidentské parkovanie). MČ KV vykoná odstránenie dopravného značenia na 
vyhradených parkoviskách plošne a systematicky na jednotlivých uliciach podľa svojho 
harmonogramu a zabezpečí aj odvoz a likvidáciu značenia. 

Odstránenie dopravného značenia bude zabezpečené cez odbornú firmu v súlade 
s dopravnými a bezpečnostnými predpismi.  

Zvýšenie sadzby dane, ako sme už vyššie uviedli, v prípade fyzických osôb odôvodňujeme 
zvýšením nákladov mestskej časti vzniknutých s odstránením značenia po skončení 
parkovania, ktoré vykoná mestská časť. Výšku sadzby dane pre právnické osoby zvyšujeme 
okrem uvedeného aj z dôvodu, že ide o užívanie verejného priestranstva na účely parkovania 
subjektami, ktoré podnikajú za účelom dosiahnutia zisku a napriek neustále sa zvyšujúcim 
nákladom mestskej časti , daň pre právnické osoby nebola výraznejšie navyšovaná.  

Od 01.04.2020 platí nová Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom 
značení. Nová vyhláška prináša okrem iného aj zmenu v označovaní vyhradeného 
parkovacieho miesta. Pôvodné IP 16 sa nahrádza dopravným značením Zákaz zastavenia 
č.270 a pridaním dodatkovej tabuľky vyhradeného parkovania č. 531. Dnes využívané tabule 
IP 16 s dodatkovými tabuľkami E12 a E13 sa už nebudú môcť využívať (pre nesúlad 
s platnou legislatívou). 
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K bodu 3: 

Druhým cieľom uvedenej úpravy regulácia množstva ZŤP miest vzhľadom na ich enormný 
nárast a využívanie aj osobami, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu, či ich 
zdravotné postihnutie nepredpokladá problémy s mobilitou.  

Pôvodne bol parkovací preukaz pre fyzickú osobu zo zdravotným postihnutím vydaný na 
diagnózy : 

- Odkázanosť na individuálnu prepravu 
- Praktickú a úplnú slepotu 

Od júla 2018 pribudli nasledujúce diagnózy 

- Neurologické ochorenia 
- Ortopedické ochorenia 
- Zlyhávanie vnútorných orgánov 
- Celková strata sluchu na 80% obojstranne 
- Onkologické ochorenia 
- Duševné postihnutie 

MČ KV eviduje v roku 2020 – 317 ZŤP miest a 14 nových žiadateľov. 

V súčasnosti sa vyhradzuje ZŤP miesto pri predložení parkovacieho preukazu fyzickej osoby 
so zdravotným postihnutím. Podľa podkladov Úradu práce, sociálnych veci a rodiny bolo za 
rok 2019 až júl 2020 vydaných 212 parkovacích preukazov z toho odkázaných na 
individuálnu prepravu bolo vydaných za rovnaké obdobie 72 parkovacích preukazov. 

 
 
 
Stanovisko Miestnej rady zo dňa 1.12.2020: 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ...... 2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 
27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ : 

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (DŽP) zo dňa 23.11.2020: 

Po diskusii k návrhu VZN členovia komisie navrhli pani prednostke alternatívne riešenie- 
doplniť bod: 
Úľavu z dani držiteľom už prideleného ZŤP parkovacieho miesta, ktorí nie sú odkázaný na 
individuálnu prepravu po účinnosti novelizovaného nariadenia. 
S ostatnými návrhmi zmien komisia DŽP súhlasí a odporúča návrh VZN prerokovať v Rade 
a následne materiál posunúť na rokovanie Zastupiteľstva.  
Hlasovanie:   za: 3  proti : 0   zdržal sa:  0 
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Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 23.11.2020: 
 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ......2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 
zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020“ 
a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 

Bratislava, december 2020 
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Návrh 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

číslo ../2020 
zo dňa 15.12.2020 

 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovení § 15 ods. 2 
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 2 ods. l písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

 

Článok I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. 
októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2017 zo dňa 04.04.2017 a všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 
30.06.2020 sa mení nasledovne: 

1. V § 3 ods. 10 písm. c) znie:  
„c) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia 
(letné terasy a podobne): 0,50 eur za 1m2 a deň; v prípade záberu na celý kalendárny rok 
0,20 eur za 1m2 a deň, resp. 0,10 eur za 1m2 a deň pre prevádzky, ktoré nepodávajú 
alkoholické nápoje,“. 

2. V § 4 ods. 1 písm. a) znie: 
„a) za vyhradené časovo obmedzené parkovanie vozidla alebo prívesu mimo stráženého 
parkoviska: 0,096 eur za m² a deň (385,00 eur/rok) pre fyzickú osobu a 0,137 eur za m² 
a deň (550,00 eur/rok) pre právnickú osobu. 

Za parkovacie miesto sa na účely tohto nariadenia považuje plocha s výmerou 11 m2, 
pričom na tento účel je možné vyhradiť maximálne 50 % z existujúcich parkovacích miest 
a 40 % parkovacích miest pri parkoviskách s maximálnym počtom 20 parkovacích miest, 
okrem parkovacích miest vyznačených pre motorové vozidlá s osobitným označením ako  
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vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú 
na individuálnu prepravu.“ 

 

 

3. V § 4 ods. 2 znie: 
 
„Od dane za užívania verejného priestranstva je oslobodené vyhradené časovo obmedzené 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre osoby s trvalým bydliskom v mestskej 
časti, ktoré sú držiteľom parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím 
vydaného podľa osobitého predpisu¹ a predloží posudok Úradu práce a sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu.“  
 

 

Článok II 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

         
      Dana Čahojová 

starostka 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 


