Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 9/2015
zo dňa 15. decembra 2015
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015 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“):

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015
o miestnych daniach sa mení takto:
1. Do ustanovenia § 2 odsek 6 sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa od roku, v ktorom dovŕši vek 62 rokov,
ak je jediným príjmom v domácnosti dôchodok. Splnenie tejto podmienky daňovník preukáže
čestným vyhlásením. Toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa v domácnosti.
2. Ruší sa ustanovenie § 2 odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
3. Ustanovenie § 3 odsek 10 písmeno c) sa mení, pričom jeho nové znenie je nasledujúce:
c) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné
terasy a podobne): 0,50 eur za 1 m2 a deň; v prípade záberu na celý kalendárny rok 0,20 eur za
1 m2 a deň, resp. 0,10 eur za 1 m2 a deň pre prevádzky, ktoré nepodávajú alkoholické nápoje,

Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo
na úradnú tabuľu vyvesené:
z úradnej tabule zvesené:

16.12.2015
2015
Ing. Gabriel Kosnáč
vedúci organizačného oddelenia
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