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Návrh uznesenia 
 

             

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A.  schvaľuje 
 

návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  č. 15/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva s účinnosťou 1. 6. 2020. 

 

B.  žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť konca roka 2020 návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým zruší dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 15/2012 zo dňa 13. 12. 

2012 o dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou najneskôr 1. 1. 2021. 
 

         T: 31. 12. 2020 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov prijalo všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012, ktoré upravuje 

výber dane za užívanie verejného priestranstva. 

 

Vzhľadom ku krízovej situácii v súvislosti s pandémiou covid-19 očakávame negatívne 

dopady na ekonomickú situáciu podnikateľov pôsobiacich najmä v oblasti poskytovania 

reštauračných služieb. Mesto sa v rámci svojich kompetencií a rozpočtových možností snaží 

pomôcť podnikateľom na území mesta, podporiť týmto aj cestovných ruch po ukončení 

pandémie covid-19. 

 

Zároveň mesto týmto návrhom nariadenia po uvoľnení vládnych opatrení prispeje k ochrane 

verejného zdravia tým, že z uzatvorených prevádzok, kde je vyššie riziko šírenia vírusu 

presunie návštevníkov reštauračných zariadení na otvorené plochy. 

 

Pristupuje teda k podaniu návrhu na zrušenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva 

pre vonkajšie sedenia za podmienok dodržania súčasného schvaľovacieho procesu a za 

podmienok, ktoré sú špecifikované v podanom návrhu VZN na schválenie. 

 

Jedná sa o neprekročenie plochy zabratého priestranstva prevádzky v roku 2019 (čím mesto 

výrazne podporí fungovanie už existujúcich prevádzok), pri nových prevádzkach 

o neprekročenie plochy 12m2 (mesto podporí vznik aj nových terás u prevádzkovateľov, ktorí 

si doteraz prevádzku terás nemohli finančne dovoliť). V prípade prekročenia uvedenej hranice 

zabratej plochy sa použije sadzba platná vo VZN č. 15/2012 a to od prvého začatého m2. 

 

Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva nasleduje po vydaní povolenia pre 

užívanie verejného priestranstva. Povoľovací proces ohľadom letných terás je správnym 

konaním podľa zákona č. 135/1961 Zb. – cestný zákon, tzv. zvláštne užívanie podľa § 8 ods. 

1, pričom sa podľa § 3 ods. 2 jedná o prenesený výkon štátnej správy, nie o výkon 

samosprávy. 



Správne poplatky upravuje zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, pričom podľa 

sadzobníka, ktorý je prílohou tohto zákona, konkrétne položka 82 je správny poplatok za 

zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80,- Eur a obec má zákonné splnomocnenie 

v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok a v závislosti od rozsahu 

a doby užívania komunikácie, môže obec zvýšiť poplatok až na 5-násobok (400,- Eur). Toto 

splnomocňujúce zákonné ustanovenie je premietnuté v rozhodnutí primátora č. 25/2016, kde 

v bode 1.6. je ustanovené nasledovné: 

 

Správne poplatky sa teda vyrubujú na základe zákona o správnych poplatkoch a rozhodnutia 

primátora č. 25/2016. Stanovenie výšky správneho poplatku je výlučne v kompetencii 

primátora a keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, neexistuje zákonné 

splnomocnenie na vydanie VZN upravujúce výšku poplatku. 

 

Uvedené VZN mení podmienky pre prevádzku letných terás, ale keďže zákon nepozná pojem 

dočasnej platnosti VZN, pred koncom roka 2020 bude Magistrát predkladať na schválenie 

zrušenie tohto VZN. 

 

Nakoľko predkladaný návrh VZN nemá finančný a vecný dopad na mestské časti hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj z dôvodu urýchleného procesu v rámci 

poskytnutia pomoci vyššie uvedeným daňovým subjektom, primátor hlavného mesta sa 

rozhodol podľa čl. 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy použiť skrátený postup 

pri príprave VZN a návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol zaslaný na zaujatie 

stanoviska miestnym zastupiteľstvám mestských častí. 

Návrh nariadenia bol zároveň zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle hlavného mesta 

za účelom pripomienkovania zo strany verejnosti a bol predložený do Komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta a na rokovanie Mestskej rady. 

 

 

 

 

 



N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ..../2020 

 z 28.5.2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva  

 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11   
ods. 5  písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 36 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov a z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti 
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID- 19 spôsobeným korona 
vírusom SARS- CoV2 na území Slovenskej republiky sa  uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení:  
 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 6 ods.1 písm. b) znie: 

„b)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je 

1. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Františkánskom námestí, Hlavnom námestí, 

Hurbanovom námestí, Kamennom námestí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí SNP, Mostovej 

ulici, Obchodnej ulici, Rajskej ulici, Radničnej ulici, Uršulínskej ulici a Župnom námestí

           0,00 euro, 

2. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na inom verejnom priestranstve ako je uvedené 

v prvom bode, ak ide o verejné priestranstvo v správe hlavného mesta nachádzajúce sa 

na území mestskej časti Staré Mesto  

      2a. na chodníku a komunikácii          0,00 euro, 

      2b. mimo chodníka a komunikácie                                                            0,00 euro,  

3. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného 

mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka 

a Karlova Ves  

      3a. na chodníku a komunikácii          0,00 euro, 

      3b. mimo chodníka a komunikácie                                                            0,00 euro,  

4. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného 

mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice 

a Vrakuňa  

 4a. na chodníku a komunikácii          0,00 euro, 

 4b. mimo chodníka a komunikácie                                                             0,00 euro,  

5. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného 

mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač 

5a. na chodníku a komunikácii          0,00 euro, 

 5b. mimo chodníka a komunikácie                                                             0,00 euro,  

6. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného 

mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory 

Jarovce, Rusovce a Čunovo 



 6a. na chodníku a komunikácii          0,00 euro, 

 6b. mimo chodníka a komunikácie                                                             0,00 euro, 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 podľa odseku 

1 písm. a) za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý 

deň. 

 

2. V § 6 odsek 1 sa doterajšie písmená b) až m) označujú ako písmená c) až n).  

 

3. V § 6 odsek 2 veta prvá sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami  „písm. e)“. 

 

4. V § 6 odsek 2 veta druhá sa za slovo „priestranstva“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a) 

a písm. c) až n)“: 

 

5.  V § 6 odsek 2 veta druhá sa za číslicu „1“ vkladajú slová „písm. a) a písm. c) až písm. n)“. 

Čl. II 

 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 

vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva tak, ako vyplýva zo zmien a 

doplnení vykonaných týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2020. 

 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 
 

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
 

 

 

 

 

                                                                                            Bratislava, dňa 11.5.2020 
 

 

Podľa § 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„pravidlá“) som rozhodol o skrátení postupu pri príprave všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva a zároveň podľa § 6 ods. 1 Pravidiel 
určujem ako gestorskú komisiu - komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 
majetkom mesta. 

 

Odôvodnenie: 

Uznesením vlády SR č. 111/2020 bola  podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  od 12.03.2020 

od 06:00 vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území 

Slovenskej republiky. 

 

V rámci mimoriadnej situácie sa aj na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy pristúpilo k povinnému uzatvoreniu alebo zásadnému obmedzeniu fungovania 

kaviarní, barov a reštaurácií. 

 
Primátor hlavného mesta predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 
priestranstva (ďalej len „VZN“). Cieľom predmetného návrhu je pomoc právnickým 
a fyzickým osobám – podnikateľom (daňovníkom) užívajúcich verejné priestranstvo v správe  
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zmierniť negatívne sociálno- 
ekonomické dôsledky súvisiace s pandemickou situáciou ochorenia COVID- 19. 

Podľa § 5 pravidiel primátor požiada starostu mestskej časti o zaujatie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia.  

Nakoľko predkladaný návrh VZN nemá finančný a vecný dopad na mestské časti 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj z dôvodu urýchleného procesu 
v rámci poskytnutia pomoci vyššie uvedeným daňovým subjektom, rozhodol som o 
skrátení postupu pri príprave VZN a návrh všeobecne záväzného nariadenia nebude 
zaslaný na zaujatie stanoviska miestnym zastupiteľstvám mestských častí. 

Podľa ust. § 6 ods. 1 Pravidiel: „Návrh nariadenia spracovateľ predloží na 
posúdenie vecne príslušným komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“). Vecne príslušné komisie a z nich 
jednu ako gestorskú komisiu určuje primátor.“ 

 
 
 



Týmto zároveň určujem podľa ust. § 6 ods. 1 Pravidiel ako gestorskú komisiu - 
komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta. 

 

                                                                                  Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 
                                                                                             Primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis  
Zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta MsZ   
         zo dňa  11.05.2020 

___________________________________________________________________________ 
 
k bodu  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie 

verejného priestranstva 

 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a žiada 

predkladateľa, aby doplnil materiál o stanovisko mestskej časti Staré Mesto 

 

Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 

 

 

Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a žiada 

doplniť uznesenie o žiadosť na predkladateľa, aby doplnil materiál o stanovisko odporúča MsZ  

a.) schváliť návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.15/2012 z 13.12.2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

b.) doplniť materiál o stanovisko mestskej časti Staré Mesto 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 

 
 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 11.5.2020 
 

 

 

 


