
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti  

Bratislava – Záhorská Bystrica 

číslo 5/2008 
 
                                                                              

o prepočte miestnych daní , poplatkov , finančných limitov a sankčných poplatkov, 

uvádzaných vo  Všeobecne záväzných nariadeniach 

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s prechodom na Euro. 

 
 

 

     Jednotlivé sadzby miestnych daní, poplatkov, finančných limitov a sankčných poplatkov sa 

upravujú prepočtom podľa zákona č. 659/2007 Z.z. 1 EUR = 30,1260 Sk nasledovne : 
 

 

I. VZN MČ Bratislava – Záhorská Bystrica č. 1/2008 – o miestnych daniach za psa, užívanie 

verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava – 

Záhorská Bystrica 

 

    

 

§ 3 

Daň za psa  

 

6) Sadzba dane sa určuje v slovenských korunách a EUR za jedného psa a kalendárny rok takto:  

a) pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa v bytovom dome 

..............................................................................................................      500,- Sk  =  16,59 EUR 

b) pre fyzickú osobu, ktorá používa psa ako strážneho psa právnickej osoby 

..............................................................................................................   1.000,- Sk =   33,19 EUR 

c) pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktoré je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome 

s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie....   300,- Sk =     9,95 EUR 

d) pre fyzickú osobu, ak je majiteľom psa osamelá osoba v bytovom dome, staršia ako 65 

rokov.........................................................................................................  100,- Sk =     3,31 EUR 

e) za psa, ktorého majiteľ chová v rodinnom dome .................................  200,- Sk =     6,63 EUR 

Sadzba dane podľa ods. 6, pís. c),d) a e) tohto bodu sa  uplatňuje, ak majiteľ vlastní jedného psa .  

Za každého ďalšieho psa platí majiteľ ...................................................... 500,- Sk =    16,59 EUR 

  

 

17) Každý pes musí byť označený evidenčnou známkou. 

    a)  za vydanie  prvej  známky  pre psa je majiteľ 

         povinný zaplatiť poplatok :  ..................................................................50,- Sk =    1,65 EUR                                

    b)  za vydanie náhradnej známky držiteľ psa zaplatí   

     na Miestnom úrade  poplatok: .......................................................... 100,- Sk =     3,31 EUR 

 

              

 

§ 4 

Daň za užívanie verejného priestranstva okrem komunikácií I. a II. triedy 

 

11) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí mestská časť v Sk a EUR /m
2
 osobitne    

užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň. 

 

      a) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné 



 

          práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho zariadenia  

          pri padaní omietky a pod.), za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za skládku  

          materiálu každého druhu  na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim priľahlých verejných 

          priestranstvách 10,- Sk  =  0,33 EUR 

     b) za uloženie odpadu.........................................................50,- Sk = 1,65  EUR 

     c) za užívanie verejného priestranstva na predaj tovaru 

          1.  mimo trhoviska 12,- Sk = 0,39 EUR, alebo  ročnú paušálnu sumu za 1m
2
 2 000 ,-Sk =    

               66,38 EUR a za každý ďalší m
2
 1 000 ,- Sk = 33,19 EUR. 

          2.  na trhovisku 12,- Sk = 0,39 EUR alebo za použitie trhového stola 100 ,-Sk = 3,31 EUR  

              denne,  alebo ročne za zaujatie verejného priestranstva a použitie  trhového stola     

              6 000 ,-Sk = 199,16 EUR 

     d) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie  služieb (napr. letná terasa, 

                záhradné posedenie a pod.),  predajných zariadení, stolov a pultov 15,- Sk = 0,49 EUR   

                prípadne ročnú paušálnu sumu : 

          1.  do 3 m
2
 6 000 ,-Sk = 199,16 EUR 

          2.  za 4 m
2
 8 000 ,-Sk =  265,55 EUR 

          3.  za 5 m
2
 10 000,-Sk = 331,93 EUR 

          4.  za 6 m
2
 12 000,- Sk = 398,32 EUR 

          5.  za 7 m
2
 14 000,- Sk = 464,71 EUR 

          6.  za viac ako 7 m
2
 14 000,- Sk + 2 000,- Sk = 464,71 + 66,38 EUR za každý ďalší m2 

 e) za prechodné umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií 

               1.  1,-Sk = 0,03 EUR za technicky neupravenú plochu bez inžinierskych sietí, 

               2.  2 ,Sk  = 0,06 EUR za technicky upravenú plochu s inžinierskymi sieťami, 

      f) za prechodné umiestnenie jednotlivých pôsobiacich zariadení ako sú kolotoče, hojdačky,  

     strelnice a iné atrakcie 5,- Sk = 0,16 EUR. 

 g) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené vozidlo, 

     vrak) 

               1. do 2 mesiacov  10,- Sk = 0,33 EUR, 

               2. od 2 mesiacov  20 ,-Sk =  0,66 EUR. 

 

        h) za vyhradené časovo obmedzené parkovanie vozidla
3/ 

alebo prívesu mimo stráženého 

        parkoviska na parkoviskách v obytných blokoch , maximálne však do počtu 40 %   

        existujúcich parkovacích  miest (netýka sa držiteľov ZŤP, ZŤP-S) suma 5 000 Sk = 165,96  

        EUR /12 mesiacov za osobné motorové vozidlo vo vlastníctve fyzickej osoby    

        (nepodnikateľ) a fyzickej osoby (podnikateľ) s trvalým alebo prechodným bydliskom 

        v mieste vyhradeného parkovacieho miesta; za osobné motorové vozidlo vo vlastníctve  

        právnickej osoby so sídlom v mieste vyhradeného parkovacieho miesta alebo za osobné  

        motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľ), ktorá má fyzická osoba  

        nepodnikateľ s trvalým alebo prechodným bydliskom v mieste vyhradeného parkovacieho  

        miesta pridelené do užívania v rámci svojich pracovných povinností.  



 

ch)  za trvalé parkovanie vozidla na ambulantný predaj tovaru jedno parkovacie miesto pre 

        osobné motorové vozidlo    120 Sk  = 3,98 EUR. 

 2.  jedno parkovacie miesto pre nákladné motorové vozidlo  350 Sk   = 11,61 EUR . 

   i)   za výkopové práce, vykonávané v telese pozemnej  komunikácie a ostatnom verejnom  

         priestranstve z dôvodu  odstraňovania následkov havárií na pozemných inžinierskych   

         sieťach všetkého druhu, pokiaľ si užívateľ nesplnil  ohlasovaciu povinnosť, alebo za   

         stavebné a rekonštrukčné  práce na inžinierskych sieťach (vrátane prevádzkových   

         výkopov), pokiaľ užívateľ nedodržal dobu ukončenia prác  v termíne stanovenom  

         rozhodnutím starostu o zvláštnom  užívaní pozemnej komunikácie, alebo povolením  

         miestneho  úradu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a ostatných verejných  

         priestranstvách 200 Sk = 6,63 EUR. 

    j)   za umiestnenie informačného , reklamného a propagačného zariadenia: 

             10 Sk = 0,33 EUR alebo ročnú paušálnu sumu za 1 m
2
 3000 Sk = 99,58 EUR a   

             1000 Sk  = 33,19 EUR za každý ďalší m
2
 . 

 

 

§ 5 

   Daň za predajné automaty 

 

1)  Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 

 

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

 

3) Základom dane je počet predajných automatov. 

 

4) Sadzba dane sa určuje v Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok takto: 

 

    a)  1 000 Sk = 33,19 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe najviac 10 druhov 

         ponukového potravinového tovaru okrem alkoholických a tabakových výrobkov v interiéri, 

    b)  2 000 Sk = 66,38 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe najviac 10 druhov  

         ponukového potravinového tovaru okrem alkoholických a tabakových výrobkov v exteriéri,  

    c)  2 000 Sk = 66,38 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe viac ako 10 druhov  

         ponukového potravinového tovaru okrem alkoholických a tabakových výrobkov v interiéri, 

    d)  3 000 Sk = 99,58 EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe viac ako 10 druhov  

         ponukového potravinového tovaru okrem alkoholických a tabakových výrobkov v exteriéri, 

    e)  5 000 Sk = 165,96 EUR za predajný automat, ak skladba ponukového tovaru obsahuje  

         okrem potravinového tovaru aj max. 30 %  alkoholických alebo tabakových výrobkov,  

    f) 10 000 Sk = 331,93 EUR  za predajný automat obsahujúci v skladbe výlučne alkoholické  

        alebo tabakové výrobky. 

 

§ 6 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 

5) Sadzba dane  za jeden nevýherný hrací prístroj je: 

a) 10 000 Sk  = 331,93 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj podľa ods. 2 písm. a) 

b) 10 000 Sk =  331,93 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj podľa ods. 2 písm. b) 

za kalendárny rok. 



 

 

 

 

II.  VZN Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 2/2007 – o poskytovaní dotácií, 

návratných finančných výpomocí a nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu 

a účelových fondov MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

 

 

§ 3 

Rozhodovanie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, dotácie alebo návratnej 

finančnej výpomoci 

 

( 1 )  O poskytnutí nenávratného finančného príspevku, dotácie, alebo návratnej finančnej 

výpomoci a o jej výške rozhoduje : 

a)  do 10 000,- Sk  =  331,93 EUR – starosta 

b) od  10 001,- Sk  =  331,94 EUR – miestne zastupiteľstvo po prerokovaní vo finančnej 

a vecne príslušnej komisii miestneho zastupiteľstva 

 

 

§ 5 

Sankcie 

 

(2) Právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá porušila rozpočtovú disciplínu podľa odseku 

1 je povinná vrátiť mestskej časti dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc, príspevok a zaplatiť 

penále vo výške 0,2% z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdržania do vrátenia 

dotácie, alebo návratnej finančnej výpomoci, najviac do dvojnásobku výšky poskytnutej sumy 

a najmenej 3 000,- Sk = 99,58 EUR. 

 

 

V Záhorskej Bystrici  31.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Kubovič 

                         starosta 

 


