
   

 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. 18/2019 

z 10. decembra 2019 

 

o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 4 ods. 3 písm. c), 

§ 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

§ 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, čl. 57 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

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

ustanovuje: 

 

Prvá časť 

  

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú miestne dane na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. 

 

§ 2 

Druhy miestnych daní 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov (ďalej len „mestská časť“) na svojom území podľa tohto 

všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) vyberá tieto miestne dane: 

 

a) daň za psa, 

b) daň za predajné automaty,  

c) daň za nevýherné hracie prístroje, 

d) daň za užívanie verejného priestranstva. 

 

§ 3 

Správa dane 
 

Správu miestnych daní podľa § 2 vykonáva mestská časť (ďalej len „správca dane“). 

 

§ 4 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. a), b) a c) je kalendárny rok. 
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Druhá časť 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 5 

Predmet dane 

 

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

osobou na území mestskej časti. 

 

(2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné 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. 

 

§ 6 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 

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

 

§ 7 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

 

§ 8 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je za kalendárny rok: 

a) 40 eur za jedného psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov 

a polyfunkčných objektov, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, 

b) 20 eur za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych 

chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a podobne, ktorého vlastníkom alebo 

držiteľom je fyzická osoba, 

c) 70 eur za jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba. 

 

§ 9 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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

sa pes stal predmetom dane podľa § 5 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 

prestal byť predmetom dane. 

 

§ 10 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je 

držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
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(2) Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50 % na psa, ktorého vlastníkom alebo 

držiteľom je fyzická osoba, ktorá ku dňu vzniku daňovej povinnosti dosiahla vek 60 rokov. 

 

(3) Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50 % na psa, ktorého vlastníkom alebo 

držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží ku dňu vzniku daňovej povinnosti doklad 

o výcviku psa vystavený oprávnenou osobou. 

 

(4) Správca dane poskytne len jedno zníženie dane podľa odseku 2 a 3.  

 

 

Tretia časť 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 11 

Predmet dane 

 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty prevádzkované na území 

mestskej časti, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti 

(ďalej len „predajné automaty“).  

 

(2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 

dopravy. 

 

§ 12 

Daňovník 

 

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

 

§ 13 

Základ dane 

 

Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov. 

 

§ 14 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za jeden predajný automat je 166 eur za kalendárny rok. 

 

§ 15 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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. 

 

§ 16 

Evidencia na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov 

 

(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje obchodné meno 

a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný 

automat prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu, miesto a dátum začatia 

a skončenia prevádzkovania predajného automatu. 
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(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná 

na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom predajnom automate uviesť: 

a) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej 

osoby, 

b) výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu, 

c) kontaktný údaj na osobu zodpovednú za prevádzku predajného automatu. 

 

 

Štvrtá časť 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 17 

Predmet dane 

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje prevádzkované na území 

mestskej časti, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje 

nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (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. 

 

§ 18 

Daňovník 

 

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

 

§ 19 

Základ dane 

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

§ 20 

Sadzba dane 

 

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

a) 100 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a za prístroje virtuálnej reality, 

b) 664 eur za ostatné prístroje. 

 

§ 21 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj 

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

 

§ 22 

Evidencia na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 

 

(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje obchodné meno 

a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá 

nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho 

prístroja, miesto a dátum začatia  a skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 
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(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná 

na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom nevýhernom hracom prístroji uviesť: 

a) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej 

osoby, 

b) výrobné alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

c) kontaktný údaj na osobu zodpovednú za prevádzku nevýherného hracieho prístroja. 

 

 

Piata časť 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 23 

Predmet dane 

 

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

priestranstva na území mestskej časti. 

 

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

vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverené do správy mestskej časti 

a pozemky vo vlastníctve mestskej časti. 

  

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

prenajala podľa osobitného zákona.
1)

 

 

(4) Miestami, ktoré sú na území mestskej časti verejným priestranstvom, sú miestne a účelové 

pozemné komunikácie (cesty, ulice, chodníky, námestia, parkoviská, vnútroblokové spojovacie 

cesty, schody, priechody, podchody, nadchody), verejná zeleň (mestské parky a sady, verejná zeleň 

v sídliskách, cestná zeleň) a všetky ostatné verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverené do správy mestskej časti a vo vlastníctve mestskej 

časti vymedzené ulicami a inými verejnými priestranstvami uvedenými v prílohe č. 1 tohto 

nariadenia, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy 

a ich súčastí. 

 

(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie umiestnenie 

zariadenia na účely predaja a poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, 

stavebné a rekonštrukčné práce, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, umiestnenie stavebných 

zariadení na stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a prevádzkových výkopov, 

umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva na realizáciu 

stavieb podzemných vedení inžinierskych sietí všetkých druhov a vykonávanie ich opráv a údržby, 

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

umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia a realizácia filmovej produkcie 

na verejnom priestranstve, usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných 

a prezentačných podujatí na verejnom priestranstve, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska a podobne. 

 

(6) Trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého 

parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité 

vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

 

(7) Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia alebo stanoviska 

vydaného mestskou časťou alebo inými orgánmi podľa osobitných predpisov.
2)

 

_____________________________________ 
1) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník. 
2) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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(8) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva 

v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
3)

 

 

§ 24 

Daňovník 

 

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

 

§ 25 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m
2
. 

 

§ 26 

Sadzba dane 

 

(1) Sadzba dane je: 

a) za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, stavebné a rekonštrukčné práce stavieb 

a za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, za umiestnenie stavebných zariadení 

na stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a prevádzkových výkopov, za umiestnenie 

lešenia mimo zariadenia staveniska, za užívanie verejného priestranstva na realizáciu stavieb 

podzemných vedení inžinierskych sietí všetkých druhov a vykonávanie ich opráv a údržby, 

za umiestnenie zabezpečovacích zariadení pri opadávaní omietky z budov, za umiestnenie 

skládky stavebného materiálu (lešenie, piesok, tehly a pod.), skládky drevnej hmoty, skládky 

uhlia na vykurovanie a podobne: 

1 euro za 1 m
2
 a deň, 

 

b) za umiestnenie obchodného zariadenia na predaj kníh, periodickej a neperiodickej tlače, 

za umiestnenie obchodného zariadenia na predaj kvetov, ovocia a zeleniny, za umiestnenie 

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stánkov rýchleho občerstvenia, stánkov na predaj 

zmrzliny a iného tovaru, ktorého predaj upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Ružinov o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov, mimo trhovísk na území mestskej časti 

Bratislava-Ružinov: 

0,50 eura za 1 m
2
 a deň, 

 

c) za umiestnenie zariadenia exteriérového sedenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

pred prevádzkarňou (letné terasy, predzáhradky a pod.): 

0,70 eura za 1 m
2
 a deň, 

 

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií: 

1 euro za 1 m
2
 a deň, 

 

e) za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia a realizáciu filmovej 

produkcie: 

1,50 eura za 1 m
2
 a deň, 

 

f) za usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí 

na verejnom priestranstve:  

0,35 eura za 1 m
2
 a deň, 

_____________________________________ 
3) 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. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona 

č. 99/2007 Z. z., § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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g) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 

priestranstva mimo stráženého parkoviska: 

0,20 eura za 1 m
2
 a deň, 

 

h) za trvalé parkovanie nákladného automobilu, autobusu, prívesu, návesu alebo špeciálneho 

vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska: 

0,50 eura za 1 m
2
 a deň. 

 

(2) Pri určení dane sa považuje každý začatý kalendárny deň za celý deň a každý aj začatý m
2
 

plochy osobitne užívaného verejného priestranstva za celý m
2
.     

 

§ 27 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

 

§ 28 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane 

na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia, do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej 

povinnosti. Doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v oznámení predloží daňovník správcovi 

dane najneskôr spolu s oznámením zániku daňovej povinnosti. 

 

(2) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr 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. 

 

§ 29 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Od dane je oslobodené: 

a) kultúrne, športové, kultúrno-propagačné a prezentačné podujatie usporiadané na verejnom 

priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne 

alebo verejnoprospešné účely, okrem propagačných a prezentačných podujatí politických strán 

a politických hnutí, 

b) trvalé parkovanie na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého 

parkoviska osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého 

pobytu alebo trvalého bydliska, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom a ktorá je súčasne držiteľom parkovacieho preukazu vydaného podľa 

osobitného predpisu,
4)

 

c) trvalé parkovanie na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého 

parkoviska osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého 

pobytu alebo trvalého bydliska, ktorá sa stará o osobu blízku, ktorá je držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom a ktorá je súčasne držiteľom parkovacieho preukazu 

vydaného podľa osobitného predpisu,
4)

 a tieto fyzické osoby majú spoločný trvalý pobyt alebo 

spoločné trvalé bydlisko. 

 

_____________________________________ 
4) § 17 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(2) Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane podľa odseku 1 predloží daňovník 

správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. 

 

(3) Od dane sú oslobodené mestská časť, mestskou časťou zriadené právnické osoby, mestskou 

časťou založené právnické osoby s väčšinovou majetkovou účasťou mestskej časti a hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava. 

 

(4) Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50 % fyzickej osobe s trvalým pobytom 

v mestskej časti, ktorá užíva verejné priestranstvo na účel trvalého parkovania osobného 

motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska. 

 

 

Šiesta časť 

 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 30 

 

(1) Na správu miestnych daní podľa tohto nariadenia sa vzťahujú osobitné predpisy.
5)

 

 

(2) Na účely správy miestnych daní podľa tohto nariadenia je správca dane oprávnený spracúvať 

osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.
6)

 

 

§ 31 

 

Na daňové povinnosti a oznamovacie povinnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto nariadenia, 

a na daňové konanie začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

 

§ 32 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 26/2012 

z 11. decembra 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

 

§ 33 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Chren  v. r. 

         starosta 

 

 

 

_____________________________________ 
5) 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 v znení 

neskorších predpisov. 
6) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 

VZN č. 18/2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

    

Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev 

    

Albrechtova Exnárova Kľukatá Mlynské nivy 

Alejová Farebná Koceľova Mojmírova 

Alešova Fibichova Kohútova Mokráň záhon 

Ambrušova Gagarinova Komárňanská Moldavská 

Andreja Mráza Galaktická Komárnická Motýlia 

Astronomická Gallova Konopná Mraziarenská 

Astrová Galvaniho Kopanice Muškátová 

Azalková Gašparíkova Koperníkova Na križovatkách 

Azovská Gemerská Kostlivého Na lánoch 

Babuškova Goláňova Košická Na paši 

Bachova Gregorovej Kovorobotnícka Na piesku 

Bajkalská Gruzínska Kozmonautická Na úvrati 

Bajzova Gusevova Krajinská cesta Na výslní 

Bancíkovej Haburská Krajná Nábrežie M. R. Štefánika 

Banšelova Hamuliakova Krasinského Námestie M. R. Štefánika 

Bazová Hanácka Krásna Narcisová 

Bažantia Hasičská Krížna Nerudova 

Beckovská Herlianska Krompašská Nevädzová 

Bencúrova Hontianska Kulíškova Nezábudková 

Bielkova Horárska Kultúrna Niťová 

Bočná Hrachová Kupeckého Nitrianska 

Borodáčova Hraničná Kvačalova Nížinná 

Brestová Hríbová Kvetná Nové pálenisko 

Brodná Chlumeckého Levická Nové záhrady I. 

Budovateľská Ivana Horvátha Lidická Nové záhrady II. 

Bulharská Ivanská cesta Liptovská Nové záhrady III. 

Cablkova Jabloňová Listová Nové záhrady IV. 

Cesta na Senec Jadrová Líščie nivy Nové záhrady V. 

Cyrilova Jakabova Lúčna Nové záhrady VI. 

Čaklovská Jarabinková Luhačovická Nové záhrady VII. 

Čalovská Jarná Ľaliová Novohradská 

Čečinová Jasná Ľanová Obežná 

Čierny les Jastrabia Malé pálenisko  Obilná 

Čipkárska Jašíkova Martákovej Okružná 

Čmelíkova Jégého Martinčekova Ondavská 

Ďatelinová Jelačičova Martinská Ondrejovova 

Daxnerovo námestie Jesenná Maximiliána Hella Oravská 

Dohnányho Kamenárska Medzilaborecká Orechový rad 

Doležalova Kapušianska Mesačná Oriešková 

Domkárska Karadžičova Meteorová Ostredková 

Domové role Kašmírska Metodova Osvetová 

Dr. Vladimíra Clementisa Kaštieľska Mierová Palkovičova 

Drieňová Kladnianska Micherova zátoka Papánkovo námestie 

Družicová Kláštorská Miletičova Papraďová 

Dulovo námestie Klatovská Mliekárenská Páričkova 

Edisonova Klincová Mlynské luhy Park Andreja Hlinku 
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Parková Ružinovská Šťastná  

Párna Ružomberská Štedrá  

Pavlovičova Ružová dolina Štefunkova  

Pavlovova Sabinovská Štiavnická  

Pažítková Sartorisova Štyndlova  

Pestovateľská Seberíniho Šumavská  

Peterská Sečovská Táborská  

Petzvalova Sedmokrásková Technická  

Piesočná Senná Tekovská  

Pivonková Sinokvetná Telocvičná  

Planét Skladištná Terchovská  

Plátenícka Sklenárova Teslova  

Plynárenská Sladová Tokajícka  

Pod gaštanmi Slivková Tomášikova  

Podlučinského Slovinská Trebišovská  

Polárna Slovnaftská Trenčianska  

Poludníková Slowackého Trnavská cesta  

Prašná Smolnícka Tŕňová  

Prešovská Solivarská Tučkova  

Pri Čiernom lese Spišská Turčianska  

Pri letisku Spoločenská Uhorková  

Pri strelnici Sputniková Uránová  

Pri zvonici Stachanovská Valchárska  

Pribinova Stálicová Vápenná  

Priekopy Staničná Varínska  

Priemyselná Stará černicová Vavrínová  

Prievozská Stará Ivanská cesta Včelárska  

Prístavná Stará Prievozská Velehradská  

Prúdová Staré záhrady Vietnamská  

Radarová Stodolova Viktorínova  

Rádiová Stredná Viliama Figuša-Bystrého  

Radničné námestie Strojnícka Vlčie hrdlo  

Raketová Stropkovská Votrubova  

Rákosová Struková Vrábeľská  

Rapošov park Studená Vrakunská cesta  

Rastislavova Súhvezdná Vrútocká  

Repná Súkennícka Vyšná  

Revolučná Súľovská Wattova  

Revúcka Súmračná Za tehelňou  

Rezedová Súťažná Záhradnícka  

Ribayova Sv. Vincenta Zálužická  

Rosná Svätoplukova Západná  

Rovná Svidnícka Zelinárska  

Rovníková Syslia Zimná  

Rozmarínová Šagátova Zlaté piesky  

Rožňavská Šalviová Zvolenská  

Rumančeková Šándorova Železná  

Ružičková Šarišská Žellova  
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Príloha č. 2 

VZN č. 18/2019 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. 18/2019 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/e-mail:   .......................................................................................................................... 

 

Daňovník - Právnická osoba, Fyzická osoba oprávnená na podnikanie  

Obchodné meno, názov:   ...................................................................................................................... 

IČO:   ..................................................................................................................................................... 

Sídlo, miesto podnikania/PSČ, obec, ulica, číslo/:   .............................................................................. 

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

******************************************************************************** 

Číslo rozhodnutia správneho orgánu, ktorým bolo osobitné užívanie verejného priestranstva 

povolené, alebo stanoviska 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 m
2
:   ................................................................ 

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

Skutočná výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
:   ................................................................ 

Prílohy (požadované doklady): 

- fyzická osoba s nárokom na oslobodenie od dane predloží fotokópiu platného preukazu FO s ŤZP 

alebo platného preukazu FO s ŤZP so sprievodcom a fotokópiu platného parkovacieho preukazu 

vydaného podľa osobitného predpisu 

- 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 - fyzickej osoby 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 spracúvané výlučne 

na účely daňového konania v súlade s osobitným predpisom. 

 

*nehodiace sa prečiarknite 


