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1. 
 

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych 
daniach v predloženom znení s účinnosťou od 01. apríla 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Rača č.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach v predloženom znení s účinnosťou od 01. 
apríla 2018. 
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3. Dôvodová správa 
Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) má v súčasnosti platné a účinné 

všeobecne záväzné nariadenie MČ č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach (ďalej 
len „VZN“), ktoré bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ č. UZN 
234/11/12/12/P zo dňa 11. decembra 2012 s účinnosťou od 01. januára 2013. Toto VZN dosiaľ 
ešte nebolo novelizované. 

Návrh novely VZN sa týka iba osobitného užívania verejného priestranstva počas 
Račianskych hodov, Račianskeho vinobrania a iných príležitostných trhov organizovaných MČ 
ako sú Vianočné trhy a Jablkové hodovanie. 

Na základe skúsenosti z ostatných ročníkov Račianskych hodov a Račianskeho 
vinobrania sme pristúpili na úpravu sadzieb daní a používaného spôsobu pri výpočte daní. 
Vychádzali sme tak z našich skúseností s výberom daní ako aj z porovnania sadzieb daní 
v jednotlivých mestských častiach a okolitých obciach, ktoré organizujú porovnateľné 
podujatia. 

Hlavným dôvodom úpravy sadzieb je, že v posledných rokoch sa pri nezmenených 
sadzbách zvýšili celkové náklady spojené so zabezpečením organizácie podujatí, či už na 
čistenie ulíc následne po podujatí, na vyšší počet odpadových nádob a s tým spojené výdavky, 
na zabezpečenie bezplatného fungovania hygienických zariadení vrátane ich údržby 
a vyčistenia, zvýšené mzdové náklady na bezpečnostnú službu a pod. Sadzby dane novelou 
VZN zároveň dosiahnu porovnateľnú úroveň so sadzbami dane s inými mestskými časťami 
a obcami organizujúcimi porovnateľné podujatia. 

Okolité mestské časti a obce, ktoré organizujú porovnateľné podujatia ako sú Račianske 
hody a Račianske vinobranie, používajú rôzne spôsoby výberu daní ako sú prenájom na základe 
nájomných zmlúv prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže (buď priamo mestskou časťou 
alebo prostredníctvom zriadených organizácií), čo je ale administratívne náročné, alebo sú 
sadzby zakotvené priamo vo VZN. 

Všetky mestské časti a obce používajú počas podujatí systém jednotnej sadzby, ktorá je 
buď rovnaká pre každý deň alebo pevne stanovená na celé podujatie. V MČ sa v súčasnosti 
používa systém, pri ktorom je sadzba na 1 deň iná ako na 2, resp. 3 dni, pričom je klesajúca, čo 
bolo nastavené preto, aby si predajcovia kupovali záber hneď na viac dní a nerozhodovali sa 
podľa počasia. V tomto prípade zavádzame jednotnú sadzbu na 1 deň podľa druhu užívania za 
stánok o rozmere 6m2. V platobnom výmere, ktorý sa vyrubuje pred podujatím, je následne 
uvedené, že daň je možné vrátiť, len ak daňovník miesto prenechá ďalšiemu záujemcovi. 

Ostatné mestské časti a obce majú sadzbu pre najbežnejší typ predaja (typické gastro) 
rozdelenú podľa toho, či ide o predaj „s“ alebo „bez“ alkoholických a tabakových výrobkov 
s rozdielnymi sadzbami. Takéto rozdelenie predaja navrhujeme zaviesť aj v MČ. 

Novela VZN ďalej konkrétnejšie definuje druh užívania „Ostatné občerstvenie“, čo 
doteraz spôsobovalo problémy s určením správneho druhu užívania a následne aj správnej 
sadzby dane. Následne sú konkrétnejšie zadefinované aj ostatné potravinárske výrobky. 
Zároveň novela VZN uvádza, že ak podľa druhu užívania spadá daňovník do viacerých 
kategórií sadzieb dane, bude daň vyrubená podľa najvyššej z týchto sadzieb. 

Zavádzame aj možnosť výhradného použitia kompostovateľných riadov (taniere, tácky, 
poháre, príbory, servítky), pri ktorej je použitá znížená sadzba dane. 

Účinnosť novely VZN sa navrhuje od 01. apríla 2018.  
Návrh novely VZN bol v súlade s § 5 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov dňa 05.02.2018 zverejnený na úradnej tabuli a webovom 
sídle MČ. Dňom vyvesenia návrhu novely VZN začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu novely VZN. 
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4. Materiál 

 
V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača  
č. .../2018 

z ...................... 2018, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 

o miestnych daniach 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 57 ods. 1 písm. a) bod 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v súlade s § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych 
daniach sa mení a dopĺňa takto: 
1. § 33 znie: 

„§ 33 
Sadzba dane 

 
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva počas Račianskych hodov a 

Račianskeho vinobrania sa určuje podľa odseku 2 tohto ustanovenia za stánok o rozmere 3x2m 
(6 m2) alebo podľa potrebného rozmeru za predajné miesto prepočítaná na 1 m2, na 1 deň, 
pričom ďalšie dni budú jej násobkami, ak nie je uvedené inak. 

 
(2) Jednotlivé sadzby v eurách za užívanie verejného priestranstva určeného na Račianske 

hody a Račianske vinobranie sú nasledujúce: 
 

Por. 
číslo Druh užívania 

Sadzba 
dane 

1. 
Ostatné občerstvenie spojené s predajom alkoholických a tabakových 
výrobkov bez miest na sedenie 

102 € 

2. 
Ostatné občerstvenie spojené s predajom alkoholických a tabakových 
výrobkov bez miest na sedenie s výhradným použitím 
kompostovateľného riadu počas celej doby trvania podujatia 

90 € 
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3. 
Ostatné občerstvenie bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov 
bez miest na sedenie 

72 € 

4. 
Ostatné občerstvenie bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov 
bez miest na sedenie s výhradným použitím kompostovateľného riadu 
počas celej doby trvania podujatia 

60 € 

5. 
Občerstvenie registrovaným pestovateľom vína podľa zákona č. 
313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 

15 € 

6. Miesto na sedenie 3 x 2 m 10 € 

7. Tekvicové jadierka, gaštany, varená kukurica, pražená kukurica 15 € 

8. 
Cukrová vata, cukrovinky, sušené ovocie, oriešky, med, medovina, 
korbáčiky, syry, lupienky, medovníky, nealkoholické nápoje, trdelníky, 
sušené bylinky, wafle, výživové doplnky, káva, čokoláda, zmrzlina 

35 € 

9. 
Bižutéria, MC, CD, DVD, šiltovky, čiapky, okuliare, hračky, suveníry, 
balóny, sklo, ozdobné vankúše, prírodná kozmetika 

35 € 

10. Knihy, časopisy 15 € 

11. Umelecká výroba - ručná výroba, remeslá, sviečky z včelieho vosku 15 € 

12. Umelecká výroba s názornou ukážkou (bez ohľadu na počet dní) 5 € 

13. 
Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika a záhradkárske potreby, 
hobby potreby, rezané a črepníkové kvety 

25 € 

14. Atrakcie (za 1 m2) 10 € 

15. 
Elektronika, domáce potreby, drogéria, textil, obuv, kožená galantéria, 
opasky, nábytok 

75 € 

16. Parkovanie auta v priestoroch dopravnej uzávery za 1 auto 50 € 

 
(3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva počas iných príležitostných trhov ako 

sú uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia, organizovaných mestskou časťou, napríklad 
Vianočných trhov, Jablkového hodovania sa určuje podľa odseku 4 tohto ustanovenia za stánok 
o  rozmere  3x2m (6 m2)  alebo  podľa potrebného rozmeru za predajné miesto prepočítaná na 
1 m2, na 1 deň, pričom ďalšie dni budú jej násobkami, ak nie je uvedené inak. 

 
(4) Jednotlivé sadzby v eurách za užívanie verejného priestranstva určeného na iné 

príležitostné trhy organizované mestskou časťou, napríklad Vianočné trhy sú nasledujúce: 
 

Por. 
číslo Druh užívania 

Sadzba 
dane 

1. 
Ostatné občerstvenie spojené s predajom alkoholických a tabakových 
výrobkov bez miest na sedenie 

25 € 

2. 
Ostatné občerstvenie spojené s predajom alkoholických a tabakových 
výrobkov bez miest na sedenie s výhradným použitím 
kompostovateľného riadu počas celej doby trvania podujatia 

21 € 
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3. 
Ostatné občerstvenie bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov 
bez miest na sedenie 

20 € 

4. 
Ostatné občerstvenie bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov 
bez miest na sedenie s výhradným použitím kompostovateľného riadu 
počas celej doby trvania podujatia 

16 € 

5. Miesto na sedenie 3 x 2 m 5 € 

6. Tekvicové jadierka, gaštany, varená kukurica, pražená kukurica 10 € 

7. 
Cukrová vata, cukrovinky, sušené ovocie, oriešky, med, medovina , 
korbáčiky, syry, lupienky, medovníky, nealkoholické nápoje, trdelníky, 
sušené bylinky, wafle, výživové doplnky, káva, čokoláda, zmrzlina 

12 € 

8. 
Bižutéria, MC, CD, DVD, šiltovky, čiapky, okuliare, hračky, suveníry, 
balóny, sklo, ozdobné vankúše, prírodná kozmetika 

17 € 

9. Knihy, časopisy 9 € 

10. Umelecká výroba - ručná výroba, remeslá, sviečky z včelieho vosku 8 € 

11. Umelecká výroba s názornou ukážkou (bez ohľadu na počet dní) 3 € 

12. Rezané a črepníkové kvety 13 € 

13. Kožená galantéria, opasky 25 € 

 
(5) Pod ostatné občerstvenie podľa odsekov 2 a 4 tohto ustanovenia patrí najmä predaj 

tepelne upravených mäsových výrobkov, zemiakových placiek, langošov a lokší. 
 
(6) Ak podľa druhu užívania spadá daňovník do viacerých kategórií sadzieb dane 

uvedených v odsekoch 2 a 4 tohto ustanovenia, bude daň vyrubená podľa najvyššej z týchto 
sadzieb. 
 

(7) Pod kompostovateľným riadom sa rozumejú taniere, tácky, poháre, príbory a servítky, 
ktoré sú vyrobené z biodegradovateľného materiálu na báze napr. rastlinného škrobu, celulózy 
a sú biologicky rozložiteľné. Znížená sadzba dane za použitie kompostovateľného riadu platí 
len za  užívanie verejného priestranstva určeného mestskou časťou.“. 

 
2. V § 36 ods. 2 sa na konci za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „doklad o zabezpečení 

recyklácie kompostovateľného riadu, ak ide o daňovníka so zníženou sadzbou dane“.  
 

Čl. II 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .................. zo dňa 20.02.2018. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. apríla 2018. 
 
 
 
  Mgr. Peter Pilinský 
  starosta 
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5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach     

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 
majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.../2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o 
miestnych daniach v predloženom znení s účinnosťou od 01. 
apríla 2018. 

A 

  

Komisia životného 
prostredia, výstavby, 
územného plánu a 
dopravy 

  

 

Komisia školská, 
kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a 
vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 
bytová  

  

 

 
 


