
Príloha č. 2 
k VZN č. 26/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

Oznámenie vzniku / zániku* daňovej povinnosti  k dani 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 prepisov a VZN č. 26/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov) 

 
Daňovník - fyzická osoba 
Meno a priezvisko, titul:   ...................................................................................................................... 
Rodné číslo:   ......................................................................................................................................... 
Adresa trvalého pobytu /PSČ, obec, ulica, číslo/:   ............................................................................... 
Číslo telefónu/faxu:   ............................................................................................................................. 
 
Daňovník - právnická osoba 
Obchodné meno, názov:   ...................................................................................................................... 
IČO:   ..................................................................................................................................................... 
Sídlo právnickej osoby /PSČ, obec, ulica, číslo/:   ................................................................................ 
Číslo telefónu/faxu:   ............................................................................................................................. 
******************************************************************************** 
Číslo rozhodnutia, ktorým bolo osobitné užívanie verejného priestranstva povolené, alebo 
záväzného stanoviska cestného správneho orgánu, ktorými sa stanovili podmienky osobitného 
užívania verejného priestranstva:   ........................................................................................................ 

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

Dátum vydania rozhodnutia alebo záväzného stanoviska:   .................................................................. 

Účel a miesto osobitného užívania verejného priestranstva:   ............................................................... 

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

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

Povolená výmera užívaného verejného priestranstva v m2:   ................................................................ 

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

Skutočná výmera užívaného verejného priestranstva v m2:   ................................................................ 

Prílohy (požadované doklady): 
- fyzická osoba s nárokom na oslobodenie od dane predloží fotokópiu platného preukazu občana s ŤZP alebo 
platného preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu a preukaz osobitného označenia vozidla 
prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu 
- fotokópia stavebného denníka pri stavebných prácach (s uvedením skutočnej výmery a skutočnej doby 
/začiatok aj skončenie/ osobitného užívania verejného priestranstva) 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý/-á 
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 
 
 
V Bratislave dňa ................................         ................................................................. 

     podpis a pečiatka daňovníka 
 
Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na 
účely daňového konania. 
 
*nehodiace sa prečiarknite 
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