
 

 

Všeobecne záväzného nariadenia  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 11/2020 

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 písm. g) bod 1. sa vypúšťajú slová „na dobu dlhšiu ako 12 hodín“, „na dobu 

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

 

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

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

 

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

Nežnej revolúcie“. 

 

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

Nežnej revolúcie“. 

 

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

Nežnej revolúcie“. 

 

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



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

a) a písm. c) až n)“. 

10. 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, v. r. 

                     primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


