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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
/ 8. volebné obdobie / 

 
 
 
 

Materiál na 12. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 30.06.2020 

 
 
 
 

Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2020, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 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 a všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2017 zo dňa 4.4.2017 

 

 
 
Predkladateľ :       Spracovateľ :   
Mgr. Katarína Procházková, PhD.   Mgr. Katarína Procházková, PhD.    
prednostka                                                 prednostka 
        
        
 
 
Prerokované :   Miestna rada  
- v miestnej rade dňa 16.06.2020    odporúča  

materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

   
Prerokované :  
- v komisii F  11.06.2020 
- v komisii LP  08.06.2020  
 
 
 
Materiál obsahuje : 
- návrh uznesenia  
- dôvodovú správu 
- stanoviská komisií 
- návrh VZN 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 
 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .../2020 zo dňa ........ 
2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 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 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 
zo dňa 4.4.2017 s účinnosťou od 15. júla 2020. 
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DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

Uvedená zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 
o miestnych daniach (ďalej len „VZN“) sleduje dva základné ciele.  
 
Ad. A)  

Prvým je vyriešenie dlhodobo nepriaznivej situácie v súvislosti s umiestňovaním 
odpadových nádob patriacich jednotlivým bytovým domom na verejné priestranstvá. 
Uvedeným konaním dochádza k zaujatiu verejného priestranstva bez právneho dôvodu 
nakoľko v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o odpadoch“): 
  

1. Pôvodca odpadu je 
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 

výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

 
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2  Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška“) s odkazom na zákon o 
odpadoch: 
 

2. Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v 
súlade s osobitnými predpismi.3) 

 
A následne § 44 ods. 3 vyhlášky hovorí:  

 
3. Bytový dom musí mať zabezpečené zariadenie na hygienicky bezchybné a požiarne 
bezpečné ukladanie domového odpadu. 

 
V zmysle § 5 ods. 2, písm. d) návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyvesenom 
na úradnej tabuli hlavného mesta dňa 28. mája 2020: 
 

(2) Pôvodca a držiteľ odpadu (ďalej spolu aj ako „držiteľ odpadu“) je povinný: 
d) ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených výlučne na 

stanovištiach určených hlavným mestom alebo mestskou časťou a označených v 
písomnom potvrdení o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 
ods. 4 tohto nariadenia, 

 
Z uvedeného je zrejmé, že je povinnosťou pôvodcu/držiteľa odpadu nakladať 

s odpadom a umiestňovať nádoby na odpad v súlade s vyššie citovanými právnymi predpismi. 
Pasportizáciou umiestnenia odpadových kontajnerov na území mestskej časti boli zistené, že 
takmer 100 bytových domov nemá vybudované kontajnerové stojiská zodpovedajúce 
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stavebným normám a požiadavkám tak ministerstva životného prostredia, ako i Hlavného 
mesta na zber a odvoz odpadu. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme výslovné vymedzenie zberných nádob umiestnených 
na verejných priestranstvách, ako objektov, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v súvislosti s 
daňou za zaujatie verejného priestranstva. Následne začneme vyrubovať dane za zaujatie 
verejného priestranstva pod nádobami, ktoré sú umiestnené v rozpore so zákonom.   

Zároveň je snahou mestskej časti naďalej komunikovať so správcami a bytovými 
domami tak, aby sme v spolupráci s nimi a Hlavným mestom našli vhodné miesta na 
umiestnenie zberných nádob. V mesiaci jún 2020 bude obyvateľom dotknutých bytových 
domov distribuovaný list s objasnením situácie, nakoľko práve obyvatelia sú pôvodcami 
odpadu.  
 
Ad. B) 

Druhým cieľom uvedenej úpravy je podpora miestnych podnikateľských subjektov, 
ktorí sú nájomcami mestskej časti, a to nájomcami terás. Nakoľko ekonomický dopad 
pandémie COVID-19 zasiahol výrazne prevádzky poskytujúce reštauračné či kaviarenské 
služby mestská časť sa 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.  

Uvedené opatrenie považujeme za spravodlivé nakoľko nájomcovia, ktorí majú 
prevádzky v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ich prenajímateľom je mestská časť 
nemôžu byť znevýhodnení oproti tým, ktorých prenajímateľom je Hlavné mesto.  

Zároveň sa predpokladá zmena od januára 2021, kedy sa úprava tejto daňovej 
povinnosti vráti min. na úroveň roku 2018. 

Bratislava, jún 2020 

 

Stanovisko miestnej rady zo dňa 16.6.2020: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../ 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 9/2015 zo dňa 
15.12.2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Stanoviská komisií: 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia ...........“ 
a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 08.06.2020: 
Komisia nebola uznášania schopná. 
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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves   
 

číslo .../2020 

zo dňa 30.06.2020 

 

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 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 

 

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 15. 
októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 sa mení nasledovne: 

1. V § 3 ods. 3 znie: „Osobitným užívaním na účely tohto nariadenia sa rozumie najmä 
užívanie verejného priestranstva na základe správneho rozhodnutia len pre okruh 
užívateľov vymedzený rozhodnutím (napr. umiestnenie zariadenia obchodu alebo 
služieb, informačného, propagačného a reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, zariadenia staveniska, skládky malého odpadu, 
umiestnenie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad mimo stavebne určeného 
objektu stojiska, umiestnenie zariadení na  usporiadanie kultúrnych, propagačných, 
prezentačných a športových podujatí, usporiadanie pouličných aktivít, dlhodobé 
odstavenie alebo časovo obmedzené odstavenie motorového vozidla alebo obytného 
vozidla na vyhradených parkovacích plochách. Osobitným užívaním na účely 
nariadenia nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy 
alebo havárie rozvodov a verejných sietí.“ 

 

2. V § 3 ods. 10 písm. a) znie: „za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, 
stavebné a rekonštrukčné práce stavieb a za umiestnenie kontajnera na stavebný 
odpad, za umiestnenie kontajnerových nádob na komunálny a separovaný odpad mimo 
stavebne určeného objektu stojiska, umiestnenie stavebných zariadení na stavebné a 
rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a prevádzkových výkopov, za umiestnenie 
lešenia mimo zariadenia staveniska, za užívanie verejného priestranstva na realizáciu 
stavieb podzemných vedení inžinierskych sietí všetkých druhov a vykonávanie ich 
opráv a údržby, za umiestnenie zabezpečovacích zariadení pri opadávaní omietky z 
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budov, za umiestnenie skládky stavebného materiálu (lešenie, piesok, tehly a pod.), 
skládky drevnej hmoty, skládky uhlia na vykurovanie a podobne: 0,50 eura za 1 m2 a 
deň,“ 

3. V § 3 ods. 10 písm. c) znie: „za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb exteriérového sedenia (letné terasy a podobne): 0,00 eur za 1 m2 a deň; za 
predpokladu, že daňovník, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku užíval vyššie 
označené verejné priestranstvo, neprekročí výmeru užívaného verejného priestranstva 
v m2 v predchádzajúcom kalendárnom roku a daňovník, ktorý v predchádzajúcom 
kalendárnom roku neužíval vyššie označené verejné priestranstvo, neprekročí výmeru 
užívaného verejného priestranstva 12 m2 . V opačnom prípade sa pre vyrubenie dane 
použije sadzba 0,50 € za m2 a deň,“ 

 
 

Článok II 

        

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2020. 

 
 
         
 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 

 

 


