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SMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
--------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. 5/2020
zo dňa 23.09.2020,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 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 č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o miestnych daniach“), zákona č. 563/2009 Z.z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 18 ods. 4
písm. p) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019:

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 sa mení nasledovne:

a) V článku 6 ods. 4 písm. b) znie:

„b)  za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce
inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní
omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie
kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky
I. do 30 dní 1 EUR
II. nad 30 dní 3 EUR“

b) V článku 6 ods. 4 písm. k) znie:

„k) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box) 0,31 EUR“
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c) V článku 6 ods. 4 sa dopĺňa nové písm. p) v znení:

„p) za usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí 0,35 EUR“

d) V článku 6 sa dopĺňa nový bod 12 v znení:

„Ak nárok na zníženú sadzbu dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. a), b), c), d), e), prípadne na
oslobodenie od dane podľa čl. 6 ods. 5 písm. c), vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia,
výška dane sa upraví po predložení príslušných dokladov od prvého dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po podaní žiadosti.“

e)  V článku 6 sa doterajšie body 12 a 13 označia ako body 13 a 14.

f)  Menia sa prílohy č. 1, č. 2a, č. 2b, č. 2c, č. 2d, č. 2e, č. 2f a č. 2g (ďalej len „prílohy“). Nové
znenie príloh je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 2

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto dňa  23.09.2020  uznesením číslo 18/09.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.

                                                                                                                   Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                                             starosta

 Bratislava 23.09.2020
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         Príloha č. 1

Oznámenie vzniku* - 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 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2020 zo dňa 23.09.2020 o
miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Osobné a identifikačné údaje
Meno a priezvisko fyzickej osoby: ________________________________________________

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:              ________________________________________________

Rodné číslo fyzickej osoby: ________________________________________________

Obchodný názov právnickej osoby/
fyzickej osoby živnostníka: ---------________________________________________________

Sídlo/miesto podnikania:                           ________________________________________________

IČO a DIČ:                                        ________________________________________________

Zápis v registri                                                     ________________________________________________

Číslo telefónu/faxu/e-mail: ________________________________________________

Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené:    __________________________

Účel užívania verejného priestranstva:                ________________________________________________

Miesto užívania verejného priestranstva (ulica, číslo parcely):   ___________________________________

Povolené obdobie užívania verejného priestranstva                       od:  _____________    do:  ____________

Povolená výmera v m2:                                                                  __________________________________

Skutočné obdobie užívania verejného priestranstva:   od:  _____________    do:  ____________

Skutočná výmera v m2:   __________________________________
*Nehodiace sa prečiarknite.

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne. Som si vedomý
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

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

__________________________
pečiatka a podpis daňovníka

Poznámka: Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona č. 563/2009 Z. z. predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.
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INFORMÁCIA PRE DAŇOVNÍKOV A POPLATNÍKOV O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom: Áno
Právo na opravu osobných údajov: Áno
Právo na vymazanie osobných údajov: Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov: Nie
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.: Áno
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nie
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nie

Informácie o spracúvaných údajoch
Účel spracúvania osobných
údajov:

Evidencia daňovníkov a poplatníkov
Správa miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje)
Správa miestneho poplatku za rozvoj

Právny základ spracúvania
osobných údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
ako „GDPR“) – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a výkon verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Čl. 57 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 19
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa
10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2020 zo dňa 23.09.2020 o
miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2. 2017
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Príjemcovia osobných
údajov:

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Exekútorský úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Iné subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov

Doba uchovávania osobných
údajov:

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, pričom táto doba je určená v Registratúrnom
poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v zmysle zákona č. 395/2002 Z.
z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Poskytnutie osobných
údajov:

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu plnenia zákonných povinností a oprávnení
prevádzkovateľa. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov môže byť marenie výkonu správy
miestnych daní a miestneho poplatku za rozvoj, ktoré je postihnuteľné sankciami v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.

Poskytnutie osobitnej
kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov podľa výnimky zo zákazu uvedenej
v čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR – významný verejný záujem.

Komplexné podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom
sídle prevádzkovateľa: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na pulte vrátnice Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
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Príloha č. 2a

Žiadosť fyzickej osoby o zníženie sadzby dane pre neobmedzený čas parkovania

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. a) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č.5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto.

Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV ______________  nie je využívané na podnikateľské aktivity.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________                   ________________________
                 dátum             podpis
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Príloha č. 2b

Žiadosť fyzickej osoby o zníženie sadzby dane pre obmedzený čas parkovania

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. b) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

Čestne vyhlasujem, že vozidlo s EČV _______________  nie je využívané na podnikateľské aktivity.

K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________                   _______________________
dátum                       podpis
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Príloha č. 2c

Žiadosť právnickej osoby/fyzickej osoby živnostníka o zníženie sadzby dane
pre obmedzený čas parkovania

Obchodné meno právnickej osoby/
fyzickej osoby živnostníka:

Sídlo:

Adresa:

Zápis v registri:

Žiadam Vás  o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.
5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

K žiadosti prikladám fotokópiu dodatkovej tabuľky s vyznačeným časom.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________                  ________________________
                 dátum       pečiatka a podpis daňovníka
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  Príloha č. 2d

Žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o zníženie sadzby dane

Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:

Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. d) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

K žiadosti prikladám fotokópiu:
· preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
· rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy minimálne 50% aj

s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

         ________________________ ________________________
                       dátum       podpis
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 Príloha č. 2e

Žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o zníženie sadzby dane

Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:

Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. e) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

K žiadosti prikladám fotokópiu:
· preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
· rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške miery funkčnej poruchy minimálne 80% aj

s údajom, že úrad vyhovuje žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________       _______________________
                 dátum              podpis



10

Príloha č. 2f

Žiadosť o zníženie sadzby dane pri obnove bytového domu

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:
Zápis v obchodnom
registri:

Žiadame Vás o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.
5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Účelom užívania verejného priestranstva je obnova bytového domu (nevyhnutné opravy fasády, strechy,
balkónov, zatepľovanie bytového domu) na ulici  _________________________________ .

K žiadosti prikladáme potvrdenie správcu bytového domu o prebiehajúcich prácach súvisiacich s obnovou
bytového domu.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________        _____________________________
                 dátum               podpis a pečiatka daňovníka
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Príloha č. 2g

Žiadosť poberateľa dávky v hmotnej núdzi o zníženie sadzby dane

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:

Dolu podpísaný/á žiadam o zníženie sadzby dane podľa čl. 6 ods. 7 písm. g) Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

K žiadosti prikladám potvrdenie o tom, že som poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť
Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk.

________________________                   _______________________
dátum           podpis


