Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 6/2015
z 27. októbra 2015
o miestnych daniach

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm.
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č . 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. l písm. b), c), e), f) 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“):
§1
Druhy miestnych daní
1) Mestská časť Bratislava – Karlova Ves (ďalej len “mestská časť“) ukladá na svojom území
tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správcom miestnych daní podľa odseku 1 je mestská časť.
§2
Daň za psa
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území mestskej časti.
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 držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
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 je počet psov.
5) Sadzba dane za psa a kalendárny rok sa určuje nasledovne:
a) 50,00 eur za každého psa chovaného v bytovom dome alebo inej budove okrem rodinných
domov,

b) 30,00 eur za každého psa v bytovom dome s osvedčením o výcviku základnej poslušnosti,
c) 15,00 eur za každého psa chovaného v rodinnom dome alebo v areáloch.
6) Od dane za psa je oslobodená:
a) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa a je držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, alebo žije s držiteľom takéhoto
preukazu v spoločnej domácnosti,
b) po dobu jedného roka fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ktorého
nadobudla z útulku zvierat a predloží o tom potvrdenie,
c) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa chovaného v areáli v správe
mestskej časti alebo ňou zriadených organizácií, ak tento nie je v prenájme,
d) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ktorý je
služobným psom, vodiacim, signálnym alebo asistenčným psom alebo psom zaradeným
v programe výcviku vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psa.
7) Ak jediným príjmom v domácnosti je dôchodok, sadzba dane za psa sa zníži o 50% od
kalendárneho roku, v ktorom vlastník alebo držiteľ psa dovŕši 62 rokov. Splnenie tejto
podmienky daňovník preukáže čestným vyhlásením.
8) Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne oslobodenie od dane je
vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaním. Ak
nárok na zníženú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane vznikne v priebehu ďalšieho
zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní
čiastkového daňového priznania a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti
rozdiel, prípadne pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
9) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§3
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a miestnych a účelových komunikácií v správe mestskej časti.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“)
zverené do správy mestskej časti a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. Na území mestskej
časti sú verejným priestranstvom najmä pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie
a účelové komunikácie v správe mestskej časti, iná inžinierska stavba (napr. chodník,
námestie, podchod, priechod, spevnená plocha) v správe mestskej časti, vonkajšie súčasti
a príslušenstvo budov (napr. pochôdzna strecha, terasa) v správe mestskej časti, ak sú
rozhodnutím príslušného orgánu určené na užívanie verejnosťou (vopred neobmedzený okruh
užívateľov), parky, priechody, verejná zeleň, trhové miesta. Predmetom dane za užívanie
verejného priestranstva nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného
zákona.1
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Napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
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3) Osobitným užívaním na účely tohto nariadenia sa rozumie užívanie (napr. umiestnenie
zariadenia obchodu alebo služieb, informačného, propagačného a reklamného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, zariadenia staveniska, skládky malého odpadu,
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) na základe správneho
rozhodnutia len pre okruh užívateľov vymedzený rozhodnutím. Osobitným užívaním na účely
nariadenia nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo
havárie rozvodov a verejných sietí.
4) Dlhodobým odstavením motorového vozidla sa rozumie využívanie časti verejného
priestranstva vyhradenej na odstavovanie motorového vozidla, alebo prívesu alebo možnosť
takého využívania na základe správneho rozhodnutia pre konkrétne vozidlo / vozidlá
a odstavenie vraku takého vozidla po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní.
Dlhodobým odstavením obytného vozidla (napr. karavan, obytný príves) sa rozumie
využívanie časti verejného priestranstva vyhradenej na odstavovanie motorového vozidla
alebo možnosť takého využívania na základe správneho rozhodnutia pre konkrétne motorové
vozidlo / vozidlá a odstavenie vraku takého vozidla po dobu dlhšiu ako 5 kalendárnych dní.
5) Vyhradeným časovo obmedzeným parkovaním sa rozumie vyhradené parkovanie vozidla
alebo prívesu mimo stráženého parkoviska v obytných okrskoch a to na parkoviskách alebo
iných priestoroch verejného priestranstva určených na parkovanie (napr. vyznačených
dopravnou značkou a pod.), obmedzené na určité kalendárne obdobie alebo časovo
obmedzené v rámci 24 hodinového intervalu (napr. január - december, od 15,00 hod. do 08,00
hod. a pod.).
6) V prípade, ak užíva tú istú časť verejného priestranstva viacero užívateľov spoločne, má
každý z nich postavenie daňovníka.
7) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
8) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera v m² za každý aj začatý m²
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
9) Zdaňovacím obdobím je každý, aj začatý deň užívania verejného priestranstva.
10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý, aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ nie je stanovené inak, je:
a) za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, stavebné a rekonštrukčné práce stavieb
a za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, za 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 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,
b) za umiestnenie obchodného zariadenia na predaj tovaru, za umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb je sadzba: počas prvých 5 dní 5,00 eur za 1 m2 a deň,
6. a nasledujúci deň 0,50 eura za 1 m2 a deň,
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c) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné
terasy a podobne): 0,50 eur za 1 m2 a deň,
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií: 0,50 eur za 1 m2
a deň,
e) za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia: 1,00 eur za 1 m2
a deň,
f) za záber verejného priestranstva počas kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných
a prezentačných podujatí neziskového charakteru na verejnom priestranstve: 0,10 eur za
1 m2 a deň,
g) za záber verejného priestranstva počas kultúrnych, športových, kultúrnopropagačných a prezentačných podujatí, nakrúcanie filmových a televíznych programov,
spotov, klipov, umiestnenie prenosovej techniky na verejnom priestranstve: 0,50 eura za
1 m2 a deň,
h) za užívanie verejného priestranstva v rozpore splatnými právnymi predpismi: 5,00 eur za
1m2 a deň.
11)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

12)

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

13)

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

14)

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.

15)

Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie verejného priestranstva
na akciu alebo podujatie, ktorej organizátorom alebo spoluorganizátorom je mestská časť,
jej príspevková alebo rozpočtová organizácia,

16)

Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
podľa ods. 15 predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej
povinnosti.
§4

1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý, aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ nie je stanovené inak, je:

a) za vyhradené časovo obmedzené parkovanie vozidla alebo prívesu mimo stráženého
parkoviska : 0,086 eur za m2 a deň (345,29 eur/rok) .
Za parkovacie miesto sa na účely tohto nariadenia sa 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 s mierou funkčnej poruchy nad 50 %.
b) za dlhodobé odstavenie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva mimo stráženého parkoviska: 0,50 eura za 1 m2 a deň,
c) za dlhodobé odstavenie nákladného automobilu, autobusu, prívesu, návesu alebo
špeciálneho vozidla s nosnosťou nad 3,5 t alebo dĺžkou nad 5,5 m na vyhradenom priestore
verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska: 10,00 eur za 1 m2 a deň.
2) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie vyhradeného vyhradené
časovo obmedzené parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska pre osoby s trvalým
bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu a za vyhradené časovo obmedzené parkovanie osobného motorového vozidla vo
vlastníctve občana, ktorý sa stará o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu a má trvalé bydlisko v mestskej časti spolu so žiadateľom, s ktorým žije
v spoločnej domácnosti, len ak miera funkčnej poruchy takejto osoby je 50 % a viac. Pri nižšej
miere funkčnej poruchy sa určuje sadzba dane znížená o 50%. Toto sa vzťahuje aj na také
prípady, kedy žiadateľ s trvalým bydliskom v mestskej časti Karlova Ves sa stará o rodinného
príslušníka, držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorý má prechodné
bydlisko v mestskej časti Karlova Ves a s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Dokladom je
v tomto prípade platný evidenčný list, vydaný správcom domu.
§5
Daň za predajné automaty
1)

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len “predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky verejnej dopravy.

2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

3)

Základom dane je počet predajných automatov.

4)

Sadzba dane sa určuje v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok takto:
a) 250,00 eur za predajný automat umiestnený v exteriéri
b) 125,00 eur za predajný automat umiestnený v interiéri

5)

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)

Daňovník je povinný podať správcovi dane daňové priznanie k dani za predajné automaty
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto
dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

7)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná
označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby,
b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
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c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.
8)

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná viesť
preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej
osoby alebo obchodný názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje,
výrobné číslo, identifikačný kód, miesto a dátum začatia prevádzkovania predajného
automatu.
§6
Daň za nevýherné hracie prístroje

1)

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti (ďalej len
„nevýherné hracie prístroje“).

2)

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

4)

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5)

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) 664,00 eur za jeden nevýherný hrací elektronický prístroj na počítačové hry, elektronický
prístroj, automat a iné zariadenia na zábavné hry,
b) 332,00 eur za jeden mechanický prístroj.

6)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
je povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby,
b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

7)

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná viesť
preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej
osoby alebo obchodný názov a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje, výrobné číslo, identifikačný kód, miesto a dátum začatia prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.

8)

Od dane sú oslobodené detské zábavné prístroje, ktoré sú určené pre deti s obmedzením
vekovej hranice.
§7
Spoločné ustanovenia

1)

Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
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2)
3)

Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné predpisy.2
Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade
s osobitným zákonom.3
§8
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o miestnych daniach za psa,
užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves.
§9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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Najmä zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
582/2009 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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