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Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

číslo  5/2020 
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  
vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú 
na individuálnu prepravu.“ 
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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.“  

 
4. Za § 7 sa vkladá § 8 (Prechodné ustanovenia), ktorý znie nasledovne: 

„ § 8 
Prechodné ustanovenia 

1. Fyzické osoby s trvalým bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom parkovacieho 
preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím vydaného podľa osobitného predpisu 
a po nadobudnutí účinnosti novely nesplnia podmienku posúdenia odkázanosti na 
individuálnu prepravu v zmysle § 4 ods. 2, môžu od skončenia zdaňovacieho obdobia do 
konca kalendárneho roka 2021 užívať vyhradené parkovacie miesto s 50 % zľavou z dane, 
tak ako je určená v § 4 ods. 1 tohto nariadenia. 
2. § 8 a § 9 sa prečíslujú na § 9 a § 10.“ 
 

 

Článok II 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

         
      Dana Čahojová, v. r. 

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. 

 


