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Návrh stanovísk komisií 

 

Komisia 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ....., ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 6/2012 z 11. 

decembra 2012 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Rača č. 2/2018 zo dňa 20.02.2018.     
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Dôvodová správa 

Z praxe poskytovania vyhradených parkovacích miest na území MČ Bratislava – Rača 

vyplynula potreba zmeniť zásady poskytovania parkovacích miest. Od týchto zmien očakávame 

zjednodušenie a tým pádom zrýchlenie spracovávania žiadosti občanov o vyhradené parkovacie 

miesta, obmedzenie priestoru pre poskytnutie neúplných či nesprávnych informácií zo strany 

žiadateľov a zvýšenie dostupnosti vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov Rače. 

 



4 

Materiál: 
 

NÁVRH 

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. .../2019 
z ...................... 2019, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 

o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 

 
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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V §31 ods. 2, písmeno f) sa nahrádzajú sadzby miestnej dane 0,09 eur/m
2
/deň novou 

sadzbou miestnej dane 0,10 eur/m
2
/deň. 

2. Príloha č. 1 nariadenia č. 6/2012 sa upravuje takto: 

a) V odseku 2) bode 2.1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo miesto podnikania“. 

b) V odseku 2) bode 2.1 sa na konci poslednej odrážky namiesto bodky vkladá čiarka 

a doplňuje sa samostatná odrážka s textom „vyhradené parkovacie miesto je 

možné prideliť iba pre jednu osobu žijúcu v jednej bytovej jednotke.“. 

c) V odseku 2) bode 2.4. sa v prvej vete slová „operatívnej komisii pri oddelení 

dopravy“ nahrádzajú slovami „Operatívnej komisií pre určovanie dopravných 

značiek a dopravných zariadení“. 

d) V odseku 2) bode 2.4. sa v druhej vete zrušujú slová „a po úhrade dane za užívanie 

verejného priestranstva“ a dopĺňajú sa nové vety „Po osadení dopravného značenia 

oznámi žiadateľ pre účely vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva na 

tlačive Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dátum, ku ktorému bolo 

vyhradené parkovanie zriadené. Oznámenie spolu s dokladom o zaplatení od 

autorizovanej organizácie, ktorá osadenie dopravného značenia zrealizovala 

podajú do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača.“. 

e) V odseku 3) písmeno a) sa vypúšťajú slová „ - čestné vyhlásenie o trvalom 

pobyte“. 

f) V odseku 3) písmeno b) sa slová „v lokalite parkoviska“ nahrádzajú slovami „na 

území mestskej časti“ a slovo „notársky“ sa nahrádzajú slovom „úradne“. 

g) V odseku 4) písmeno c) sa slovo „notársky“ nahrádza slovom „úradne“. 

h) V odseku 5) písmeno a) sa vypúšťajú slová „alebo miesto podnikania“. 
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i) V odseku 5) písmeno b) sa vypúšťajú slová „ a sídlo jej prevádzkarne v lokalite, 

alebo miesta podnikania v lokalite“ a slová „alebo k prevádzkarni“. 

j) V odseku 5) písmeno d) sa slovo „notársky“ nahrádza slovom „úradne“. 

 

Čl. II 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .................. zo dňa 10.12.2019. 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020. 

 

 

 

  Mgr. Michal Drotován 

  starosta 
 


