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Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

č. 5/2021 

 

o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona 

NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):  

   

§ 1 

Druhy miestnych daní vyberaných na území mestskej časti 

  

1)  Mestská časť Bratislava–Záhorská Bystrica (ďalej len „mestská časť“) vyberá prostredníctvom 

Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“) na svojom území tieto miestne dane:  

a) daň za psa  

b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy  

c) daň za predajné automaty  

d) daň za nevýherné hracie prístroje  

 

2)   Správcom miestnych daní podľa §1 odseku 1 je mestská časť.  

 

§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

  

 Zdaňovacím obdobím miestnych daní  uvedených v § 1 písm. a), c)  a d)  je kalendárny rok. 

  

I. ČASŤ 

§3  

Daň za psa 

 

Predmet dane 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.  

  

2) Predmetom dane za psa nie je:  

a) pes chovaný na vedecké, výskumné a záchranárske účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa, držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

 

Daňovník 



 

____________ 

3)  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:  

a) vlastníkom psa  alebo  

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

 

Základ dane 

4) Základom dane je počet psov.  

 

Sadzba dane 

5) Sadzba dane sa určuje v eurách  za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí 

za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

a) 20,- EUR  pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome a má    

trvalý pobyt v mestskej časti  

b) 30,- EUR  pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome a nemá 

trvalý pobyt v mestskej časti  

c) 35,- EUR pre fyzickú osobu – živnostníka alebo právnickú osobu, ktorá chová psa ako 

strážneho psa podnikateľského subjektu  

d) 5,- EUR pre fyzickú osobu, ak je majiteľom  psa  osamelá  osoba v bytovom dome alebo 

rodinnom dome staršia ako 65 rokov, 

e) 10,- EUR  ročne za psa, ktorého fyzická osoba chová v rodinnom dome alebo v objekte 

určenom na individuálnu rekreáciu a má trvalý pobyt v mestskej časti  

f)     15,- EUR ročne za psa, ktorého fyzická osoba chová v rodinnom dome alebo v objekte   

                  na individuálnu rekreáciu a nemá trvalý pobyt v mestskej časti  

 

6)   Od dane za psa je oslobodená fyzická osoba – vlastník psa, ktorá je osamelá a má viac ako 70 rokov. 

Toto oslobodenie sa vzťahuje a platí výlučne len pri vlastníctve jedného psa. Za každého ďalšieho 

psa sa platí daň podľa §3 ods. 1).  

  

7) Doklady, preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane, prípadne jej oslobodenie, je vlastník alebo 

držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. Ak 

nárok na zníženú   sadzbu alebo oslobodenie vznikne v priebehu ďalšieho zdaňovacieho obdobia, 

výška dane sa upraví, prípadne sa uzná oslobodenie až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho 

obdobia. Doklady preukazujúce tento nárok je povinný daňovník predložiť správcovi dane do 31. 

januára príslušného zdaňovacieho obdobia. (napríklad: podpísaním čestného prehlásenia alebo 

preukazom ZŤP a pod.)  

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

8) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa pes stal predmetom dane podľa §3 ods. 1) a zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom pes 

prestal byť predmetom dane. 

 

9) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré 

tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia: 

a) do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto 

dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak písm. b) neustanovuje inak, 

b) najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, ak vznikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, 

 

10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia , daňovník to oznámi správcovi 

dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

 

11) V oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovník uvedie svoje osobné údaje, dátum odkedy nie 

je pes predmetom dane, čestné prehlásenie alebo doklad o dôvode zániku daňovej povinnosti a číslo 



 

____________ 

evidenčnej známky psa. Správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. 

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. 

 

Splatnosť dane 

12) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca 

dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 

daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové 

priznanie k tejto dani v lehote podľa ods. 9).  

 

Identifikácia psa 

13) Každý pes musí byť označený evidenčnou známkou.  

a) za vydanie  prvej  známky  pre psa je majiteľ povinný zaplatiť poplatok 1,50 EUR 

b) za vydanie náhradnej známky držiteľ psa zaplatí  na miestnom úrade poplatok 3,- EUR 

 

Správa dane 

14) Správcom dane je mestská časť, na ktorej území sa pes zdržiava väčšiu časť kalendárneho roka. 

 

II. ČASŤ 

§4 

Daň za užívanie verejného priestranstva, 

okrem komunikácií I. a II. triedy 

 

Predmet dane 

1) Predmetom dane za užívanie  verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva 

a pozemných komunikácií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti.  

 

2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

alebo v správe mestskej časti najmä cesty, miestne komunikácie (ulice a námestia vrátane 

chodníkov,  spojovacie  cesty  medzi  domami  a  bytovými domami,  mosty a pod.), verejná zeleň     

( parky a sady, verejná zeleň , rekreačné lesy a pod.) a  trhové miesta . V pochybnostiach, či ide o 

verejné priestranstvo rozhoduje starosta mestskej časti  (ďalej len "starosta"). 

 

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mestská časť 

prenajala podľa osobitného zákona1 a osobitným užívaní verejného priestranstva nie je užívanie 

verejného priestranstva v súvislosti s odstránení poruchy či havárie rozvodov a verejných sietí2. 

 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného, informačného, reklamného 

a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 

usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí, usporiadanie 

pouličných aktivít, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.  

 

Daňovník 

4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.  

 

Základ dane 

5)    Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2, 

pokiaľ nie je uvedené inak. 

 
1 Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 
2 Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. 



 

____________ 

 

Sadzba dane 

6)  Pri určení dane za užívanie verejného priestranstva sa považuje časť kalendárneho dňa za celý deň 

a časť 1 m2 plochy užívaného verejného priestranstva za celý m2, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Sadzba za užívanie verejného priestranstva sa určuje nasledovne: 

 
a) 0,60 EUR za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a  

rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho 

zariadenia pri padaní omietky a pod.), za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a za 

skládku materiálu každého druhu  na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim priľahlých 

verejných priestranstvách 

                                                          

b) 2,- EUR za služby brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a 

čistenie obuvi, kľúčová služba, čistenie peria  

                                                                                                                      

c)  za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve vo vlastníctve alebo 

správe mestskej časti, ktorým je zariadenie na ambulantný predaj (napríklad.: literatúra, 

drobné umelecké a remeselné výrobky či predmety, balená zmrzlina, ovocie, zelenina, 

kvety, jedlá a nápoje na priamu konzumáciu, hračky, domáce potreby, odevy a iné: 

        1a)     2,- EUR na trhovisku                                                                                                      

1b)  1,-  EUR mimo trhoviska                                                                                                                   

1c)  5,-  EUR použitie trhového stola                                                                                                        

1d)   20,- EUR na Námestí Rodiny do 10 m2                                                                                             

1e)  2,-  EUR na Námestí Rodiny od 10 m2 za každý začatý m2         

                                                          

d)   za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie  služieb, ktorým je vonkajšie sedenie 

(napr. letná terasa, záhradné posedenie a pod.) patriace prevádzke na verejnom priestranstve 

vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Záhorská Bystrica, podľa dizajn manuálu, 

v prílohe č. 2 tohto nariadenia: 

                  1a)     0,20 EUR na chodníku a komunikácii                                                                                         

      1b)     0,30 EUR mimo chodníka a komunikácie                                                                                   

      1c)     0,20 EUR Námestie Rodiny                                                                                                          

      1d)     0,15  EUR na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v písm. a) až c)           

       

e) 0,20 EUR za zariadenie cirkusu, lunaparku, kolotočov, artistických produkcií 

a varietných   predstavení   

 

f)  10,- EUR za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napríklad opustené 

vozidlo,  vrak)    

 

g) 5,- EUR za umiestnenie jedného informačného, propagačného a reklamného zariadenia    

        

h)  10,- EUR za zariadenia na nakrúcanie filmových, televíznych programov, rôznych spotov 

a klipov   

 

7) Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva je:  

a)        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktorej organizátorom alebo 

spoluorganizátorom je mestská časť, jej príspevková alebo rozpočtová organizácia,  

b)        užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktoré sa využívajú na 

nekomerčné účely (napr. športové, benefičné akcie, charitatívne, cirkevné, sociálne, 

vzdelávacie podujatia a pod.).  



 

____________ 

c)        užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska pre osoby s trvalým bydliskom v mestskej časti, ktoré sú držiteľom preukazu 

občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo držiteľa preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ZŤP-S) a za trvalé parkovanie 

osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý sa stará o rodinného 

príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a má trvalé bydlisko v 

mestskej časti spolu so žiadateľom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.  

 

8)  doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podľa 

ods. 7) predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.  

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
9)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 

užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  
 

10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane na písomné 

požiadanie vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. 

Pomerná časť sa vráti za zostávajúce mesiace, ktoré nastali po oznámení daňovníkom. Ak sa daňová 

povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení, správca dane vyrubí novým platobným 

výmerom pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie.  

 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

11) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane 5 dní pred vznikom a však najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo 

oznamovacej povinnosti osobitného užívania verejného priestranstva tvorí prílohu č. 3 , prílohu 

č. 4. a prílohu č. 5. podľa predmetu dane. 

 

12) Mestská časť ako správca dane za osobitné užívanie verejného priestranstva vyrubí daň 

rozhodnutím  najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť splátky dane 

a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím 

správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 

13) Pri predaji na trhoviskách, pri voľných pouličných aktivitách a pri užívaní verejného 

priestranstva, ktoré netrvá dlhšie ako 3 po sebe idúce dni, správca dane vyberie daň vopred na 

základe blokovej potvrdenky vydanej osobou, ktorú na tento účel poverí starosta mestskej časti.  

 

14) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní 

odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, 

za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 

v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

 

Určenie dane podľa pomôcok 

15) Mestská časť písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku 

daňovej povinnosti, na jej splnenie v lehote do 15 dní od doručenia výzvy. 

 

16) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1), mestská časť 

zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. 

 

17) Mestská časť oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia dane 

podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.  



 

____________ 

 

18) Na postup  mestskej časti pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis3. 

 

Správa dane 

19)   Správcom dane je mestská časť, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. 
 

III. ČASŤ 

§5 

Daň za predajné automaty 

 

Predmet dane 

1)  Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za predajné    automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy. 

 

Daňovník 

2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.  

 

Základ dane 

3) Základom dane je počet predajných automatov.  

 

Sadzba dane 

4) Sadzba dane sa určuje v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok takto:   

a) 50,- EUR za predajný automat obsahujúci potravinový tovar okrem alkoholických a 

tabakových výrobkov v interiéri                                                        

b) 100,- EUR za predajný automat obsahujúci potravinový tovaru okrem alkoholických a     

tabakových výrobkov v exteriéri                                                                                                   

c) 200,- EUR za predajný automat, ak skladba ponukového tovaru obsahuje okrem 

potravinového tovaru aj max. 30 %  alkoholických alebo tabakových výrobkov                                        

d) 335,- EUR  za predajný automat obsahujúci v skladbe výlučne alkoholické alebo 

tabakové výrobky                                                                                                                              

 

5) Od dane sú oslobodené predajné automaty, ktoré vydávajú výlučne:  

a) lístky hromadnej dopravy  

b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.  

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

6)      Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat 

začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane 

k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

 

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, 

ktoré tvorí prílohu č. 6 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Súčasne s 

oznámením predloží živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 

mesiace a nájomnú zmluvu.  

 

 
3 § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

____________ 

8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti , správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.  

 

Splatnosť dane 

9) Vyrubená daň je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

10) Daňovník je povinný zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.   

 

Označenie a evidencia predajných automatov 

11) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje,  je povinná označiť 

každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:  

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby,  

b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,  

c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu 

d) výrobné číslo  
 

12) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú 

evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej osoby alebo 

obchodný názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné číslo, 

identifikačný kód, miesto a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.  

 

Správa dane  

13) Správcom dane je mestská časť, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. 

 

 

IV. ČASŤ 

§6 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Predmet dane 

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti (ďalej len 

„nevýherné hracie prístroje“).  

 

2) Nevýherné hracie prístroje sú:  

a) elektronické prístroje na počítačové hry,  

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

 

Daňovník  
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.  

 

Základ dane 

4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

 

Sadzba dane 

5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:  

a) 335,-  EUR za jeden nevýherný hrací prístroj podľa ods. 2 písm. a)     

b) 335,-  EUR za jeden nevýherný hrací prístroj podľa ods. 2 písm. b)     



 

____________ 

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

6) Daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal 

prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak 

dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, 

vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom došlo k zmene správcu dane.  

 

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, 

ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Súčasne s 

oznámením predloží živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 

mesiace a nájomnú zmluvu.  

 

8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti , správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.  

 

Splatnosť dane 

9) Daňovník je povinný zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť na účet 

správcu dane. Vyrubená daň je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

Označenie a evidencia predajných automatov 

10) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,  je povinná 

označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:  

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby,  

b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,  

c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

d) výrobné číslo  
 

11) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná viesť 

preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej osoby 

alebo obchodný názov a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, 

výrobné číslo, identifikačný kód, miesto a dátum začatia prevádzkovania nevýherný hrací prístroj.  

 

Správa dane  

12) Správcom dane je mestská časť, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. 

 

 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§3 až §6 

 

Elektronické služby 

1)  Daňovník môže so správcom daní komunikovať aj prostredníctvom elektronickej schránky, ktoré 

je určená na komunikáciu s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica ako správcom miestnych 

daní a poplatkov. 

 

Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  

2) Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je 

daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v 

ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. 



 

____________ 

januáru zdaňovacieho obdobia, ak „spoločné ustanovenia §3 až §6 ods. 2) písm. a)“ neustanovuje 

inak: 

a)  ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej 

dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej 

povinnosti. 

 

Čiastkové priznanie 

3) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje podľa §35 a daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k týmto daniam, správcovi dane najneskôr do 30 

dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.  

 

         Opravné priznanie  

4) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto  daniam môže daňovník podať 

opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom 

na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa 

neprihliada.  

 

Dodatočné priznanie 
5) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani za psa, k dani za 

predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní k týmto 

daniam neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v 

ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Správca dane na základe dodatočného priznania a 

dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane na zdaňovacie obdobie, 

ktorého sa dodatočné priznanie týka. 

 

Daňovník    

6) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie 

dane.  

 

7) V priznaní k dani za psa, k dani za verejné priestranstvo, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého 

pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné 

vyplniť všetky údaje podľa priznania, k dani za psa, k dani za verejné priestranstvo, k dani za 

predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa tohto odseku sú 

chránené podľa osobitného predpisu. 

 

Vyrubenie dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje 

8) Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane 

každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie 

jedným rozhodnutím, ak „spoločné ustanovenia §3 až §6 ods. 2) až 5)“ neustanovujú inak. 

 

9) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane 

rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

 

10) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí 

rozhodnutím rozdiel dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje 

na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie 



 

____________ 

obdobia, v ktorých bola daň vyrubená aj bez podania priznania a čiastkového priznania k týmto 

daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie 

vzťahuje. 

 

11) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové 

rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo 

časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno 

podať odvolanie. 

 

12) V konaní vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa všeobecného právneho predpisu o správe 

daní a poplatkov.4 

13) Daň je možné uhradiť v hotovosti aj v pokladni miestneho úradu, alebo poštovým poukazom 

na účet mestskej časti, prípadne prevodom na účet uvedený v rozhodnutí a pod príslušným 

variabilným symbolom. 

 
§7 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

 

1) Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje v súlade s osobitným 

zákonom.5 

 

2)      Starosta môže v prípade tvrdosti tohto nariadenia na základe písomnej žiadosti daňovníka 

prehodnotiť    výšku vyrubenej dane a to len v odôvodnených prípadoch hodných zreteľa, spravidla 

po prerokovaní v komisii finančnej, pre investície a pre rozvoj podnikania. 

 

3) Výnos z daní podľa § 1 ods. 1 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k 

týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane. 

 

§8  

ZRUŠOVACIE USTANOVENIE  

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Záhorská Bystrica o miestnych daniach za psa, užívanie verejného  priestranstva, 

predajné automaty a nevýherné hracie prístroje  č. 2/2013, v znení neskorších dodatkov.  

 

§9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Toto úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 /2021 sa vydáva na základe uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č.  ..../2021 zo dňa 30. 

novembra 2021 a nadobúda účinnosť dňa 01.januára 2022 

 

 

 

 

      Ing. Jozef Krúpa 

      starosta 

 

 
4 zákon  SNR č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5 zákon  NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  



 

____________ 

Príloha č.1 

Oznámenie /prihlásenie do evidencie psov 
(príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) 

 

riadne     čiastočné      opravné    dodatočné 

 
A. Vlastník/držiteľ psa: 

1. Meno a priezvisko/(názov organizácie): 

....................................................................................................................................................... 

Rodné číslo/dátum 

narodenia/(IČO):.......................................................................................................................... 

Trvalý pobyt majiteľa/vlastníka psa (sídlo organizácie): 

....................................................................................................................................................... 

Korešpondenčná adresa ak je iná ako trvalý 

pobyt:............................................................................................................................................ 

Tel. číslo: ...................................................E-mail........................................................................ 

 

2. Charakter budovy:                          rodinný dom/chata*                  bytový dom* 

Umiestnenie psa (adresa)  

.................................................................................................................... 

3. Kastrácia:                       ÁNO*   NIE*              

 

4. Nárok na oslobodenie:  ÁNO*   NIE*      Dôvod:.............................................. 

 

B. Popis psa (psov): 

Por. 

č. 

ČIP číslo Dátum 

nar. psa 

Dátum 

prvej 

evidencie 

Plemeno Pohlavie 

pes/fena 

Farba Meno psa 

1.        

  2.        

  3.        

 

Na aký účel sa pes drží (napr. domáci, špec. výcvik, strážny a iné): 

       

 

 

V Bratislave dňa.................. 

 

 

       ............................................................. 

       Podpis 

 

*vhodné zakrúžkujte  

    



 

____________ 

 

Príloha č. 2 – Dizajn manuál strana 11 až 13 

https://zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/2021/06/dizajn-manual_young.sarchitekti.pdf 

 

dizajn 

manual_young.sarchitekti.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/2021/06/dizajn-manual_young.sarchitekti.pdf


 

____________ 

Príloha č. 3 

Oznámenie daňovej povinnosti za užívanie verejného 

priestranstva 

(vonkajšie sedenie) 
(príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov) 

 

vznik       zmena      zánik  
 

Osobné a identifikačné údaje: 

Fyzická osoba:  

Meno a priezvisko fyzickej osoby:  

Adresa trvalého pobytu fyzickej 

osoby:  

Rodné číslo fyzickej osoby:  
  

Právnická osoba, FO-podnikateľ:   

Obchodný názov:  

Sídlo:  

IČO/DIČ:  
  

Číslo telefónu:  

E.mail:  

Investor alebo dodávateľ prác 

(daňovník) má* - nemá* uzatvorenú 

nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú 

predmetom užívania verejného 

priestranstva/číslo zmluvy.  

 

Oznámená doba užívania verejného priestranstva od: ............................................. do: ........................ ............. 

Oznámená výmera v m2 (nákres/foto podľa dizjan manuálu) 

............................................................................................................................................................................... 

Miesto a účel užívania verejného priestranstva: 

............................................................................................................................................................................... 

*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 Bratislave dňa: ...................................... 

       ......................................................................... 

       meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby 

               (paličkovým písmom) 

  podpis a pečiatka 

 

   



 

____________ 

Príloha č. 4 
 

Oznámenie/žiadosť o povolenie na  zvláštne užívanie  

miestnej komunikácie III. a IV. triedy 

na území MČ BA Záhorská Bystrica z dôvodu umiestnenia zariadenia staveniska, lešenia, 

umiestnenia kontajnera, vecí a zariadení nespojených so zemou 

(§43 ods. 1) stavebného zákona) 

( Zaujatie verejného priestranstva ) 

 

Žiadateľ: 

meno a priezvisko /        

zodpovedný 

pracovník/obchodné 

meno: 

 mobil:  

bytom / sídlo firmy:  PSČ:      

E-mail:  ČOP / IČO:  

 

Žiadame o vydanie povolenia zvláštneho užívania komunikácie III. a IV. triedy (Zaujatie verejného 

priestranstva) v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa kótovaného situačného náčrtu, 

zakresleného v kópii katastrálnej mapy.  

 

na účely:  

na ulici:  pred domom č.:  katastrálne 

územie: 
 

číslo  

parcely 

zaujatia 

vozovky  
LV 

č.: 

 

vlastník: 

 

chodníka    

zelene    

vo výmere  š x d = m² vozovka:  chodník:  zeleň:  

doba zaujatia: od:  do:  s konečnou 

úpravou 

do:  

 

 

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia 

bude osobne zodpovedný (á): 

 

meno a priezvisko /        

zodpovedný 

pracovník: 

 mobil:  

bytom /  

názov firmy, sídlo 

firmy: 

 PSČ:      

E-mail:  
ČOP / 

IČO: 
 

 

 

 

V Bratislave:                                           

                                                                                                

_________________________________________ 

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom 

podpis a pečiatka 
 
 
 



 

____________ 

Poučenie pre žiadateľa : 

 

K žiadosti je potrebné priložiť  ! ! ! 

 

Kópiu katastrálnej mapy   (www.zbgis.skgeodesy.sk) 

s presným  zakreslením  a  o kótovaním  zabratého  verejného  priestranstva,  vrátane  druhej  strany 

mapy,  kde  je uvedené číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a vlastník pozemku, na ktorom  je 

zaujatie verejného priestranstva.  

 
Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu ak ide PO  alebo FOP. 

 

Kópiu Stavebného povolenia alebo oznámenia ohlásenej drobnej stavby 

(pre účely postavenia lešenia, zariadenia staveniska a pod.) 

a v  niektorých  prípadoch  projekt   organizácie  dopravy  odsúhlasený  v Komisii  pre určovanie 

dopravných značiek a dopravných zariadení  na  Magistráte hl. m. SR Bratislavy, resp. súhlasné 

stanovisko KDI KR PZ v Bratislave. 

 

Projekt organizácie dopravy 

odsúhlasený  v  komisii   pre   určovanie   dopravných   značiek  a dopravných   zariadení  na  

Magistráte   hl. m. SR Bratislava  a  stanovisko  Krajského  dopravného  inšpektorátu Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru (KDI KR PZ) v Bratislave (pre umiestnenie letnej terasy, kultúrneho 

alebo športového podujatia, nakrúcania filmu a pod.). 

 

UPOZORNENIE: 

Žiadosť  o zaujatie  verejného  priestranstva  pre osadenie  stavebného  lešenia  za  účelom  stavebných  

prác  alebo  zateplenia    bytových   domov,    môže    podávať    výhradne    správca    bytového    domu,    

alebo    spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

 

Ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zbgis.skgeodesy.sk/


 

____________ 

Príloha 5 

 

 

 Mestská časť Bratislava –  

 Záhorská Bystrica 

 Referát kultúry  

 Námestie Rodiny 1 

 843 57  Bratislava  

         

Vec Žiadosť o povolenie ambulantného predaja  

 

v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2014 podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava -Záhorská 

Bystrica a Trhový poriadok 

 

meno žiadateľa/ názov.............................................................................................................  

tel. číslo ..................................... adresa ..................................................................................  

číslo OP, alebo IČO: ..................................................... e-mail: ..............................................  

DIČ - právnická osoba ................................  dátum narodenia - fyzická osoba .......................  

na trhovom mieste (VZN č. 2/2014, §3):* 

a) verejné priestranstvo na Tešedíkovej ulici   

b) verejné priestranstvo  na Námestí Rodiny 

c) dvor v Ľudovom dome 

d) verejné priestranstvo v správe mestskej časti     

vo výmere: ..............................................................................................................................  

sortiment predaja /služieb: .................................................................................................... 

na obdobie od ........................... do ............................ 

celkový počet žiadaných (predajných) dní: ........................................  

elektrickú prípojku potrebujem – nepotrebujem* 

 

 

....................................................  

dátum, podpis žiadateľa, pečiatka 

 

 

 Prílohy: 

1.) Doklad (potvrdenie) o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy (pri predaji prebytkov) 

2.) Fotokópia živnostenského listu / výpis z obchodného registra  

3.) Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej 

registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ 

nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú 

pokladnicu (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

4.) Doklad o zaregistrovaní na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  

 

*označte, čo žiadate  
 

 

 



 

____________ 

 

Príloha č. 6 

 

Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti 

za predajné automaty 

 
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica  č 5//2021 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. 

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby: ...........................................................................................  

Obchodný názov právnickej osoby: ..........................................................................................  

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ....................................................................................  

Sídlo právnickej osoby: ............................................................................................................  

Rodné číslo fyzickej osoby: ......................................................................................................  

IČO právnickej osoby: .............................................................................................................  

Číslo telefónu/ faxu, e-mail: ......................................................................................................  

Miesto (adresa) prevádzkovania predajného automatu: .............................................................  

.................................................................................................................................................  

Názov (druh) a počet predajných automatov: ...........................................................................  

Dátum začatia prevádzkovania predajného automatu: ..............................................................  

Dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu: .........................................................  

Výrobné číslo predajného automatu: ........................................................................................  

Číslo registrácie predajného automatu: .....................................................................................  

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov 

nepravdivého a lebo neúplného oznámenia.  

   

V Bratislave, dňa ............................                                            .....................................................  

                                                                                                         Podpis a pečiatka daňovníka  

 

  
1) Nehodiace sa preškrtnite              

 
 



 

____________ 

Príloha č. 7 

Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti 

za nevýherné hracie prístroje 

 
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica č. 5/2021 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

  

  

Meno a priezvisko fyzickej osoby: ...........................................................................................  

Obchodný názov právnickej osoby: ..........................................................................................  

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ....................................................................................  

Sídlo právnickej osoby: ............................................................................................................  

Rodné číslo fyzickej osoby: ......................................................................................................  

IČO právnickej osoby: .............................................................................................................  

Číslo telefónu/ faxu, e-mail: ......................................................................................................  

Miesto (adresa) prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: .............................................  

.................................................................................................................................................  

Názov (druh) a počet nevýherných hracích prístrojov: ..............................................................  

.................................................................................................................................................  

Dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: ................................................  

Dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja: ...........................................  

Výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja: ..........................................................................  

Číslo registrácie nevýherného hracieho prístroja: ......................................................................  

 Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych 

následkov nepravdivého a lebo neúplného oznámenia.  

V Bratislave, dňa ............................                                      .....................................................  

                                                                              Podpis a pečiatka daňovníka  

  

 
1) Nehodiace sa preškrtnite             


