
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
--------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. 13/2018
zo dňa 11.09.2018,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm.
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, § 2 ods. 1 písm. b), c), e), f) a § 29, § 36, § 51 a § 59 zákona Slovenskej národnej rady
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“), zákona
Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z.z.“) a v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“) vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016, v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ako „VZN“):

Čl. I

(1) § 2 odseku /5/ sa dopĺňa a mení nasledovne:

/5/ Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

a) 50,00 Eur za psa chovaného v byte v bytovom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom
je fyzická osoba,

b) 50,00 Eur za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je
fyzická osoba,

c) 25,00 Eur za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného
potvrdenia,



d) 10,00 Eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným
príjmom je dôchodok,

e) 25,00 Eur za psa, ktorý absolvoval skúšku základnej ovládateľnosti psa, prípadne inú
obdobnú skúšku preukazujúcu základnú ovládateľnosť psa,

f) 10,00 Eur za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného alebo
medzinárodného skúšobného poriadku,

g) 70,00 Eur za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes.

Daňovník si uplatní sadzbu podľa písm. c) potvrdením z útulku (umiestňovací protokol),
ktoré je opatrené originálom pečiatky daného útulku alebo potvrdením od veterinára; podľa
písm. d) rozhodnutím o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že ide o jediný príjem;
podľa písm. e) a f) dokladom o absolvovaní príslušnej skúšky.

Čl. II

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto dňa  11.09.2018  uznesením číslo 27/12

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.

Bratislava 11.09.2018

                                                                                                                   Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                                             starosta


