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   1.9.4                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                    

                                                                                                                                        
Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 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 v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 neskorších predpisov 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. 

 

Na základe Uznesenia č. 443/2020 časť B zo dňa 28. 05. 2020 mestské zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť do konca roka 

2020 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 zo dňa 13. 12. 2012 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len 

„VZN č. 15/2012“) s účinnosťou najneskôr 01. 01. 2021. 

Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

z 28.05.2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 (ďalej „VZN č. 3/2020“), sa 

vzhľadom ku krízovej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 s účinnosťou od 15. júna 

2020 zrušila sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre vonkajšie sedenia za 

podmienok dodržania súčasného schvaľovacieho procesu a za podmienok, ktoré sú 

špecifikované v tomto nariadení.  

Vzhľadom na Uznesenie č. 443/2020 časť B zo dňa 28. 05. 2020, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zaviazalo primátora hlavného mesta predložiť návrh na zrušenie VZN č. 

3/2020 určujúceho nulové sadzby pri zaujatí verejného priestranstva v súvislosti 

s umiestnením letných terás, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predkladá uvedený návrh na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. 

 

Zároveň nakoľko sa vo VZN č. 15/2012 opakovane uvádza „Námestie SNP“, mesto týmto 

návrhom dopĺňa do VZN č. 15/2012 označenie „Námestie Nežnej revolúcie“ v zmysle 

prijatého všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

11/2019 o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 

24.10.2019, ktorým sa pre časť Námestia Slovenského národného povstania určil nový názov: 

Námestie Nežnej revolúcie. 



Mesto na základe skúseností vyplývajúcich z praxe správy daní dopĺňa do VZN č. 15/2012 

možnosť zdaňovania umiestnenia samostatne stojacich črepníkov, slnečníkov, markíz, 

konštrukcií, pódií a ohradenia bez vonkajšieho sedenia. Dôvodom sú situácie, kedy po 

ukončení užívania vonkajšieho sedenia zostávajú umiestnené na verejnom priestranstve takéto 

zariadenia, ktoré naďalej i po skončení zdaňovacieho obdobia zaberajú verejné priestranstvo. 

Doplnením takejto sadzby je predpoklad, že daňovník  čo najskôr uvoľní verejné 

priestranstvo; v opačnom prípade, ak zariadenia neodstráni, bude ich umiestnenie na verejnom 

priestranstva zdanené.  

 

V zmysle vykonanej kontroly - správa č. 5/2018 – mestský kontrolór odporúča riešiť 

spoplatnenie využívania verejného priestranstva za účelom realizácie výstavby z verejného 

priestranstva, ktoré sa v súčasnosti uskutočňuje aplikáciou § 6 ods. 1 písm. f) VZN 15/2012, 

ktoré znie: „Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva 

a každý aj začatý deň je za umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a 

rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy: v bode 1. stavebných a iných materiálov, 

rôznych predmetov a rôznych zariadení na dobu dlhšiu ako 12 hodín, palív na dobu dlhšiu ako 

24 hodín, výkopku a zeminy na dobu dlhšiu ako 12 hodín -  0,66 eura a v bode 2. strojného 

zariadenia, vozidla alebo zariadenia na skladovanie, vyloženie alebo naloženie nákladu, 

materiálu alebo techniky na dobu dlhšiu ako 12 hodín - 0,66 eura“. 

 

Na základe vyššie uvedeného mesto pristupuje k zmene vo VZN č. 15/2012, a to v § 6 ods. 1 

písm. f) bod 1. a 2. vypustením časti vety “na dobu dlhšiu ako 12 hodín“ a časti vety „na dobu 

dlhšiu ako 24 hodín“, čím sa umožní zdaňovanie osobitného užívania verejného priestranstva 

umiestnením stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, 

výkopku a zeminy, strojného zariadenia, vozidla alebo zariadenia na skladovanie, vyloženie 

alebo naloženie nákladu, materiálu alebo techniky alebo za účelom výkonu iných prác bez 

časového obmedzenia a odstráni súčasný problém špekulatívneho využívania časového 

obmedzenia uvedeného vo VZN č. 15/2012 zo strany daňových subjektov. 

 

Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa  

09. 12. 2020. 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ...../2020 

z 17.12.2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2020 

 

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 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 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, v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. sa za slová „Námestí Ľ. Štúra“ vkladá čiarka a slová „Námestí 

Nežnej revolúcie“.  

 

2. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za bod 8. dopĺňa bod 9., ktorý znie:  

 

„9. samostatne stojaci črepník, slnečník, markíza, konštrukcia, pódium a ohradenie bez 

vonkajšieho sedenia                      0,33 

eura,“. 

   

3. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písm. b).  
 

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

 

5. V § 6 ods. 1 písm. f) bod 1. sa vypúšťajú slová „na dobu dlhšiu ako 12 hodín“, „na dobu 

dlhšiu ako 24 hodín“ a „na dobu dlhšiu ako 12 hodín“. 

 

6. V § 6 ods. 1 písm. f) bod 2. sa vypúšťajú slová „na dobu dlhšiu ako 12 hodín“, a za slovo 

„techniky“ sa dopĺňajú slová „alebo za účelom výkonu iných prác“.                                                                           

 

7. V § 6 ods. 1 písm. h) bod 1. sa za slová „na Hlavnom námestí“ vkladá čiarka a slová 

„Námestí Nežnej revolúcie“. 

 

8. V § 6 ods. 1 písm. h) bod 3. sa za slová „na Hlavnom námestí“ vkladá čiarka a slová 

„Námestí Nežnej revolúcie“. 

 

9. V § 6 ods. 1 písm. h) bod 5. sa za slová „na Hlavnom námestí“ vkladá čiarka a slová 

„Námestí Nežnej revolúcie“. 

 

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

 



11. V § 6 odsek 2 veta druhá sa za slovom „priestranstva“ vypúšťajú slová „podľa odseku 1 

písm. a) a písm. c) až n)“. 

 

12. V § 6 odsek 2 veta druhá sa za číslicou „1“ vypúšťajú 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, ako vyplýva zo zmien a 

doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2020 a týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

 

ČL. III 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo 

                     primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   

 

Návrh 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 

Uznesenie č. 443/2020 časť B zo dňa 28. 5. 2020 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť do konca roka 2020 návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým zruší dodatok 

č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva zo dňa 13. 12. 2012 s účinnosťou 

najneskôr 01. 01. 2021. 

 

 

                                                                                           T: 31. 12. 2020 

 

Priebežné plnenie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenia pripomienok interných oddelení  

Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 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 v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh VZN bol zaslaný na pripomienky interným oddeleniam dňa 12.10.2020.  

 

V dňoch od 12.10.2020 do 25.10.2020  si mohli interné oddelenia uplatniť pripomienky. 

 
Č. Dátum Pripomienkujúci   Obsah V/N 

 

Vyhodnotenie pripomienok 

1. 15.10.2020 Sekcia sociálnych vecí     bez pripomienok    

2. 20.10.2020 Oddelenie životného 

prostredia 

bez pripomienok 

 

  

3. 23.10.2020 Oddelenie kultúry bez pripomienok   

4. 11.11.2020 Oddelenie tvorby mestskej 

zelene 

bez pripomienok   

 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 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 v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

 

 

Návrh VZN bol zaslaný na pripomienky mestským častiam 15.10.2020. 

  

V dňoch od 15.10.2020 do 16.11.2020  si mohli mestské časti uplatniť pripomienky. 

 
Č. Dátum Pripomienkujúci Obsah V/N 

 

Vyhodnotenie pripomienok 

4. 30.10.2020 MČ – Záhorská Bystrica VZN bude predložené 

 na zastupiteľstvo 

konané dňa 03.12.2020 

  

2. 04.11.2020 MČ- Lamač s pripomienkami: aby 

boli zmeny v označenia 

písmen v §  ods. 1 VZN 

premietnuté aj v znení 

návrhu VZN, 

konkrétne v čl. 1 ods. 5 

až 9 návrhu 

 

N Uvedené je zapracované vo 

VZN tak, že v bode 3. je 

uvedené, že sa vypúšťa písm. 

b) a v bode 4. sa doterajšie 

písmená c) až n) označujú 

ako písmená b) až m) 

3. 04.11.2020 MČ- Staré mesto bez pripomienok   

4. 05.11.2020 MČ – Jarovce bez pripomienok   

5. 09.11.2020 MČ – Karlova Ves bez pripomienok   

 

 

 



Č. Dátum Pripomienkujúci Obsah V/N 

 

Vyhodnotenie pripomienok 

6. 13.11.2020 MČ – Devínska Nová Ves S pripomienkami: bod 

9. vypustiť slová 

“samostatne stojace 

črepníky, slnečníky“ 

N Tento bod bol zapracovaný 

do VZN práve z dôvodu, že 

črepníky a slnečníky vo 

veľkej miere zostávajú na 

komunikáciách celoročne, 

teda aj po odstránení terás, 

resp. skončení povolení na 

zaujatie verejného 

priestranstva a znemožňujú 

hlavne chodcom prechod po 

komunikácii. 

 

7. 13.11.2020 MČ – Vajnory nesúhlasí   

8.  MČ – Čunovo bez pripomienok – 

stiahnuté zo stránky 

MÚ Čunovo 

  

9.  MČ – Petržalka VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané v decembri 

2020 

  

10  MČ - Ružinov bez pripomienok   
11.  MČ - Devín VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 14.12.2020 

  

12.  MČ - Nové mesto VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 08.12.2020 

  

13.  MČ - Podunajské Biskupice VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 08.12.2020 

  

14.  MČ - Rača VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 15.12.2020 

  

15.  MČ - Rusovce VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 15.12.2020 

  

16.  MČ - Vrakuňa VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 01.12.2020 

  

17.  MČ - Dúbravka VZN bude predložené 

na zastupiteľstvo 

konané dňa 08.12.2020 

  

 

Poznámky: V – vyhovelo 

                   N – nevyhovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie pripomienok právnických a fyzických osôb  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 3/2020 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 

 

 

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch od 16.11.2020 do 17.12.2020.  

 

Fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku v dňoch od 16.11.2020 do 

26.11.2020. 

 

 

Do 08. decembra neboli doručené poštou alebo elektronicky žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   07.12.2020            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu 4 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 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 v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

 

K bodu rokovania prebehla širšia diskusia, kde p. Rastislav Tešovič a p. Adam Berka 

uvádzali, že momentálne nikto z nás nevie, ako dlho pandemická situácia Covid 19 potrvá 

a mnohým obchodníkom ostáva možnosť predávať tovar a poskytovať služby ako jediný 

spôsob prežitia a zachovania ich prevádzok. Medzi členmi komisie bol tento názor významný, 

čo vidieť i na výsledku hlasovania. Samotní zástupcovia spracovateľa pripustili, že 

predložený materiál ešte do záverečného hlasovania v MsZ prebehne politickou a ďalšou 

odbornou diskusiou. 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 

materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 3/2020 

  

Hlasovanie: 

prítomní: 11, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 6  

Podľa výsledku hlasovania návrh nezískal dostatočný počet hlasov  

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.12.2020 

 


