
           

        Mestská časť Bratislava - Lamač 
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Lamač 

 
číslo 1/2018  

 
zo dňa 15.02.2018 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 zo dňa 19.12.2017 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, a podľa čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač č. 9/2017 o miestnych 
daniach na území mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 19.12.2017 sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V § 3 sa vypúšťa text: „v čl. 2“ a nahrádza sa textom: „v § 2“. 
 
2. V § 12 ods. 3 sa za písmenom j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:  
„k) umiestnenie mobilného reklamného zariadenia“  
 
3. V § 15 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: 
„k) za umiestnenie mobilného reklamného zariadenia je stanovená vo výške 0,50 
EUR/m2/deň“ 
 
4. Vypúšťa sa príloha č. 1 a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorá znie: 
 
„Príloha č. 1 k VZN č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – 
Lamač 
 

  Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač 
       Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 
 

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 - Lamač č. 9/2017 o miestnych daniach na území 

mestskej časti Bratislava – Lamač/ 
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Daňovník:    
 
Meno a priezvisko fyzickej osoby: .............................................................................................. 
 
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ...................................................................................... 
 
Dátum narodenia fyzickej osoby: ................................................................................................ 
  
Obchodný názov právnickej osoby/    
 
fyzickej osoby - podnikateľa: ....................................................................................................... 
 
Sídlo/miesto podnikania: .............................................................................................................. 
 
IČO: ........................................................... DIČ: .........................................................................                                        
 
Telefón: ...................................................... E-mail: .................................................................... 
 
Účel užívania verejného priestranstva:*  
 
□  užívanie trhového stánku na Trhovisku Lamač na Malokarpatskom námestí, 
 
□  umiestnenie predajného zariadenia (najmä mobilných trhových stolov, predajných 

stánkov, pultov a pod. slúžiacich napr. na predaj ovocia, zeleniny, zmrzliny, novín, kníh, 
spotrebného tovaru), s výnimkou užívania verejného priestranstva na umiestnenie 
predajných zariadení na príležitostných trhoch, ktorého sadzba je stanovená osobitným 
predpisom mestskej časti2 

 
□ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (najmä pohostinské 

a reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia, oprava obuvi/dáždnikov a pod.) 
s výnimkou exteriérového sedenia a užívania verejného priestranstva na umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na príležitostných trhoch, ktorého sadzba je 
stanovená osobitným predpisom mestskej časti,2 

 
□ ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb z motorového vozidla s výnimkou užívania 

verejného priestranstva pri ambulantnom predaji na príležitostných trhoch, ktorého sadzba 
je stanovená osobitným predpisom mestskej časti2 

 
□ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných 

a športových podujatí s výnimkou zariadení v zmysle § 12 ods. 4 nariadenia,1  
 
□ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku ako aj jednotlivých zariadení (najmä kolotoče, 

hojdačky, strelnice a pod.) a iných atrakcií v prípade ak sú prevádzkované jednou 
fyzickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou,  

                                                   
1 od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené kultúrne, spoločenské zábavné a športové podujatia usporiadané na verejnom 
priestranstve bez vstupného alebo podujatia, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a predajné zariadenia a 
zariadenia určené na poskytovanie služieb umiestnené na verejnom priestranstve, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo 
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. 
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□ umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a 

rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia 
a vyhradenia verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie 
kontajnera, umiestnenie  lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného 
priestranstva za účelom vykonávania rozkopávkových prác s výnimkou užívania 
verejného priestranstva v zmysle § 12 ods. 5 nariadenia,2  

 
□ umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a 

televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej 
techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity,  

 
□ umiestnenie skládky tuhých palív,  
 
□ umiestnenie skládky odpadov, 
 
□ umiestnenie mobilného reklamného zariadenia. 
 
 
Miesto užívania verejného priestranstva (ulica/názov priestranstva, číslo parcely): .............. 
 
....................................................................................................................................................... 
  
Obdobie užívania verejného priestranstva      od: .............................. do: .........................  
 
Výmera v m2:                                                 ....................................................................  
 
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne. Som si 
vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. Súhlasím so 
spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov v databáze správcu dane pre účely daňového 
konania. 
  
V Bratislave, dňa ...................................      
  
           ............................................ 
                  podpis daňovníka  
 *Vyznačte krížikom“ 

 
Čl. II 

 
Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava - Lamač schváleného uznesením č. 146/2017/VII zo dňa 19.12.2017 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

                                                   
2 daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva nevyhnutne potrebného na práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa bytových 
domov a rodinných domov na území mestskej časti, a to po dobu troch mesiacov, pričom uvedenú dobu je možné v odôvodnených prípadoch 
predĺžiť na základe písomnej žiadosti. 
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č. 9/2017 zo dňa 19.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – 
Lamač. 

 
Čl. III 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením 
č. 3/2018/VII zo dňa 15.02.2018 a nadobúda účinnosť dňa 03.03.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 MČ Bratislava - Lamač bolo 
na úradnú tabuľu vyvesené: 16.02.2018 
z úradnej tabule zvesené:02.03.2018 
 

Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený: 31.01.2018 

Ing. Peter Šramko v. r. 
s t a r o s t a 

 


