Mestská

časť

Bratislava-Staré Mesto

r.pTijr.p
~
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č.

3/2016
z 22. marca 2016
o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

časti

mesta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. g) a §
66 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a)
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") ustanovuje daň za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, predmet dane, vymedzenie
historickej časti mesta, sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu
povinnosť daňovníka, spôsob vyberania a platenia dane a oslobodenie od dane na území
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"').
§2
Predmet dane
/1/ Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je
1
vjazd a zotrvanie motorového vozidla l v historickej časti mesta.
121 Historickou časťou mesta je územie mestskej časti s ulicami:
a) Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku , Farská,
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská , časť Laurinskej
od Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela,
Zelená, severná časť Hviezdoslavovho námestia; s vjazdom a výjazdom v južnej
časti Hviezdoslavovho námestia,
b) Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie;
s vjazdom a výjazdom cez Františkánsku ulicu,
c) časť Nedbalovej od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po
Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej ulice,
d) dunajská promenáda od Starého mosta po most Lafranconi.
1
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§ 2 ods. 2 písm . 1) zákona č. 8/2009 Z .z. o cestnej prem ávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-23/ Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

časti

mesta pri

§3
Zdaňovacie

Zdaňovacím

obdobím je každý aj

začatý deň

obdobie
alebo kalendárny rok.

§4
Sadzby dane
Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej
časti mesta:
a) 0,33 eura pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta
alebo paušálna suma 70,00 eur na kalendárny rok (paušálna sadzba pre jedno
motorové vozidlo na jednu osobu),
b) 5,00 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz a odvoz nákladu väčšieho
objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu so
vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta,
c) 1,00 euro pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži alebo
v dvornom priestore mimo verejného priestranstva, pričom na jedno parkovacie
miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo, alebo paušálna suma 365,00 eur
na kalendárny rok,
d) 15,00 eur pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu na území historickej
časti mesta ak preukáže možnosť parkovania v garáži alebo v dvornom priestore
mimo verejného priestranstva, pričom na jedno parkovacie miesto môže byť daný
súhlas len pre jedno vozidlo, alebo paušálna suma 2 000,00 eur na kalendárny rok,
e) 15,00 eur za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie
komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach
v historickej časti mesta,
f) 3,00 eurá pre školy, Univerzitnú knižnicu v Bratislave, náboženské spoločnosti a cirkvi
s pracoviskom v historickej časti mesta, ak preukážu možnosť parkovania v garáži
alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva, pričom na jedno parkovacie
miesto môže byť daný súhlas len pre jedno vozidlo, alebo paušálna suma 727,00
eur na kalendárny rok,
g) 0,03 eura za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu a za motorové vozidlo, ktorého držite ľ preukáže
starostlivosť o držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým
pobytom alebo pracoviskom na uliciach v historickej časti mesta, alebo paušálna
suma 10,95 eur na kalendárny rok,
h) 20,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu , (pre
dve motorové vozidlá na jeden obrad),
i) 10,00 eur za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov krstu, (pre dve motorové
vozidlá na jeden obrad),
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j)

k)

1)

m)

n)

15,00 eur pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje vyhl iadkové
motorové vozidlo alebo paušálna suma 3 900,00 eur na ka lendárny rok,
15,00 eur za motorové vozidlo, ktoré má udelenú výnimku pre vjazd orgánom
Policajného zboru alebo ministerstvom (doručovateľské služby, SBS okrem
zásahových motorových vozidiel SBS podľa písm . n) a pod .) alebo paušálna suma
3 900,00 eur na kalendárny rok,
2, 70 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase
od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta
podľa§ 2 ods. 2 písm . a) až c) alebo paušálna suma 702,00 eur na kalendárny rok,
5,00 eur za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje
zásobovanie pristavených lodí z dunajskej promenády podľa§ 2 ods. 2 písm. d) alebo
paušálna suma 1 000,00 eur na kalendárny rok,
2,70 eur za motorové vozidlo zabezpečujúce čisten ie
komunikácií, zásahové
motorové vozidlo SBS a motorové vozidlo zabezpečujúce odvoz komunálneho
odpadu v historickej časti mesta alebo paušálna suma 702,00 eur na kalendárny rok.
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti

/1/ Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti
mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu
motorového vozidla z historickej časti mesta.
121 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozid lom do
historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi
dane písomne na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 1 tohto
nariadenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
§6
Správa, vyrubovanie a platenie dane

/1/ Správu dane vykonáva mestská

časť .

121 Daň vyrubí správca dane rozhodnutím . Po zaplatení dane alebo preukázaní nároku na
oslobodenie mestská časť vydá daňovníkovi osobitné oprávnenie pre vjazd a výjazd z
historickej časti mesta.
131 Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
141 Daň sa uhrádza:
a) v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu mestskej časti ,
b) prevodným príkazom,
c) poštovým poukazom .
Čís lo účtu mestskej časti , variabilný symbol a konštantný symbol správca dane uvedie
v rozhodnutí , ktorým vyrubí daň . Daňovník je povinný týmito údajmi ozna č iť platbu dane.
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151 Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive , ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto
nariadenia , 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.

§7
Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodený:
a) správca dane a hlavné mesto,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené správcom dane a hlavným mestom ,
c) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá organizuje na verejnom priestranstve
kultúrne alebo športové podujatie bez vstupného,
d) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej
s mestskou časťou (správcom dane) zabezpečuje kultúrne podujatie, ktorého
organizátorom je mestská časť,
e) školy, náboženské spoločnosti, Univerzitná knižnica v Bratislave a cirkvi s pracoviskom
v historickej časti mesta najviac pre tri vozidlá,
f) diplomatická misia sídliaca v historickej časti mesta pre dve vozidlá, pre ďalšie vozidlá
len ak preukáže možnosť parkovania mimo komunikácií v historickej časti mesta,
pričom pre jedno parkovacie miesto môže byť vydané len jedno oprávnenie; ostatné
diplomatické misie sídliace mimo historickej časti mesta pre jedno motorové vozidlo,
g) fyzická osoba prepravujúca účastníkov k privítaniu dieťaťa , ktorého organizátorom je
mestská časť najviac pre jedno motorové vozidlo.

§8
ustanovenia

Spoločné

/1/ Pri porušení povinností vyplývajúcich

2

z tohto

nariadenia

sa

postupuje

všeobecného právneho predpisu o správe daní >.

z)

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podľa
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§9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.
11/2015 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda

účinnosť

11 . apríla 2016.

__,,,,------c_,

Rad~te~k

Mgr.
starosta mestskej

časti

·

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 28/2016 dňa 22. marca 2016.

Príloha

č.

1

Oznámenie vznikux zánikux daňovej povinnosti za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
podľa zákona č . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znen í neskorších predpisov a všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je držite ľom motorového vozidlax: ... ........................ .
Obchodné meno právnickej osoby, ktorá je držiteľom motorového vozidlax: ... ..... „

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby - vodiča : ............................... .............................................. .
Adresa trvalého pobytu fyzickej osobl: ............... .. ........... ............................................... ........ .
Sídlo právnickej osobl: ................ ........ ... ...... ................. ............. .... .............................. .... ... ... .
Rodné číslo fyzickej osobyx: ..... ...... .................... „ ............. . ........ „ ...... .. .....• .•. •. • • •. . ••.. . .. . ... ... „ • • .....
IČO právnickej osobyx: ... .................................. .„ ...... ..... ...... .. . . ............... „ .. . . .... ...... „ .. . . . „ . . ... . „ •.
Telefón/fax/e-mail: ....... ... .. .... ............... ...................................................... ............ .. .. .. ............. .
Číslo telefónu vodiča : .. ........... .... ............... ... ..... ..... ..................... ........ .... ... ... ... ............... .... ....... .
Evidenčné číslo motorového vozidla: .......... ... ............ .. ... ..... ... .............. ... ................ ........ ......... .
Továrenská značka/typ: .... ...... ................ .... ................ ... ..... ...... ....... ...... .... ...... ....... ........... ........ .
Hmotnosť vozidla: ............................ ....... .. ..... ... ........... „ ....•....................... „ . .• ... •... •. .. .. . ..• .. ..•• „ • .
Účel vjazdu do historickej časti : ............. „ .... . . .. ....................... .. . .... „ ..... . . .... .. . . . . . „ .... • ...... . . . . . .....
. v h'rst one
. keJ. castr•X: „ .. „ „ ... „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .... „ • . „ .. „ „ „ .
M.res to zas tavenra
Miesto parkovania v historickej častix: ... ... „ ........ . . ... . .. • .. .. „ „ „ .... . .. . . „ ...... . . „ . „ . ... „ „ . . .......... . ..•...•
Počet dní vjazdu : .... „ . „ . „ ... „ . „ ..•..•.••.• „ . „ . „ .. ..... • .... „ .• „ . „ .... „ .. „ .. . „ .. .. . .. „ .... „ . „ . . . .... .. • . „ . „ . . . „ . „ •. „
Výpočet dane, resp. výška paušálnej dane: ... ... ......... ............... ... „ „ .. „ „ „ „ ........ „ „ . •. • .. . „ „ . • „ „ „ .. .
v

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych
následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

Bratislava, dňa

„ .......... „ . .•.. „ ..... „ „ ..... .

podpis a

peči atka daňovn íka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť
spracované výlučne na účely daňového konania.
xčo sa nehodí, preškrtnite

