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Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2020 

 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 15. júna 2020. 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

primátor 

 

 

 

 

 


