
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 15/2011  
z 15. decembra 2011, 

ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov    

 

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: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2007 
o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2008 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2010 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „0,66 eura” nahrádzajú slovami „1 euro”. 

2. V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „0,66 eura” nahrádzajú slovami „0,80 eura”. 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších 
predpisov“.  

4. V § 6 ods. 1 písmeno b) znie: 
„b) za vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových 
prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov 
1. na chodníku a komunikácii 
1a. do 30 dní vrátane 2,66 eur, 
1b. od 31. dňa 5,31 eur, 
2. mimo chodníka a komunikácie 
2a. do 30 dní vrátane 0,10 eura, 
2b. od 31. dňa 1 euro,“.  
 

5. V § 6 ods. 1 písm. c) piatom bode sa slová „na dobu dlhšiu ako 24 hodín“ nahrádzajú 
slovami „od druhého dňa vrátane“. 

6. V § 6 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie: 
„6. ochranného tunelového krytu 
6a. do 30 dní vrátane 0,40 eura, 
6b. od 31. dňa 1 euro,“.  

7. V § 9 ods. 1 sa za slovo „daň“ vkladá slovo „rozhodnutím“ a pomlčka, za slovo 
„právoplatnosti“ vkladá slovo „rozhodnutia“ a pomlčka. 

8. V § 9 ods. 3 sa za slová „určiť v“ vkladá slovo „rozhodnutí“ a pomlčka. 

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 
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„ 5) Napríklad zákon č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.   

10. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý znie: 

„§ 12b 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 

Ak daňová povinnosť vznikla do 31. decembra 2011 a daňové konanie nebolo do 
tohto dátumu právoplatne ukončené, na dobu osobitného užívania verejného priestranstva 
do 31. decembra 2011 vrátane sa pre vyrubenie dane použijú sadzby dane platné do 31. 
decembra 2011 a na dobu osobitného užívania verejného priestranstva od 1. januára 2012 
vrátane sa pre vyrubenie dane použijú sadzby dane platné od 1. januára 2012.“. 
 

11. Príloha znie: 
„Príloha 

 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2007 
 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Blagoevova 9,  P.O.Box 76 
850 05  Bratislava 55  
 

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva 
 

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy č. 11/2007 
 
Osobné a identifikačné údaje: 
Meno a priezvisko fyzickej osoby:  

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:  

Rodné číslo fyzickej osoby:  

Obchodný názov právnickej osoby:  

Sídlo právnickej osoby:  
IČO a DIČ právnickej 
osoby:  
Číslo telefónu/faxu/ e- 
mail:  
Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného 
priestranstva povolené:  
Investor alebo dodávateľ prác (daňovník) má* - nemá* uzatvorenú nájomnú zmluvu na 
pozemky, ktoré sú predmetom užívania verejného priestranstva. 

Číslo nájomnej zmluvy: 
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Účel a miesto užívania verejného 
priestranstva:  

 

Vznik*, zmena* alebo zánik* daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva: 
Oznámená doba užívania verejného priestranstva 
od:  do:  

Oznámená výmera v m2:  
*Nehodiace sa prečiarknite. 
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý 
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.  
 
 
V Bratislav
e 

   

   

meno, priezvisko, funkcia zodpovednej 
osoby (paličkovým písmom) 

podpis a pečiatka 
 

Poznámky: 
Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona č. 563/2009 Z.z. predmetom daňového 
tajomstva a  môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.“. 

Čl. II 

 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva, ako vyplýva zo zmien a doplení vykonaných  
všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2008, 
všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2010 a týmto 
všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik  v.r. 
primátor 


