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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves   
 

číslo 3/2020 

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, v. r. 
starostka 

 

 


