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  Bod č. 9                                                                             
 

 

Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 
 

Predkladateľ:       JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.  

                             starosta 

 

Zodpovedná:        Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.  

                             prednostka 

 

Spracovateľ:         Ing. Katarína Hillerová, v.r. 

                              vedúca ekonomického odboru 

    

                              Ing. Monika Jablonická, v.r. 

                              referát miestnych daní, podnikateľských činností  

                              a platobného styku 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/            schvaľuje 

 

1. predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 

……  zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017  

 

2. zmenu výšky nájomného určenej uznesením č. 261/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016 – bod I. a II 

pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv, ktorých trvanie neprekročí 10 dní  

v kalendárnom mesiaci; na prenájom nebytových a spoločenských priestorov, súpisné číslo: 

20056, na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, Bratislava, objekt postavený na pozemku parc.  

č. 631/95 k. ú. Vrakuňa, zapísaný na liste vlastníctva č. 4709, vedený Katastrálnym úradom 

Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to v zmysle  

§ 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov  

pre účel politickej kampane ako dvojnásobok výšky nájomného. 

 
 

B/               žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 

3. uzatvárať zmluvy o krátkodobom nájme pre účel politickej kampane v súlade s bodom 

A odsek 2 tohto uznesenia.   
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Dôvodová správa 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach 

v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení neskorších doplnkov a zmien upravuje náležitosti 

miestnych daní, ktorých správcom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa. 

 
Predkladaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti dochádza k zmene – 

a to k navýšeniu dane pri reklame a propagácii za účelom politickej kampane v rámci 

konania hodových slávnosti, a to z 5 € na 10 € za meter štvorcový zaujatej plochy a 1 deň.  

 

Zároveň, schválením uznesenia dôjde k navýšeniu ceny krátkodobého prenájmu priestorov 

objektu 221 (výška nájomného schválená uznesením č. 261/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016), a to  

 

pre účel prenájmu, ktorým je politická kampaň,  

 

na dvojnásobok „štandardného“ prenájmu nasledovne: 

 

I. Priestory VESTIBULOV - výška nájmu/hod. podľa účelu nájmu:  

- predvolebná kampaň ..........................................20,-Eur/hod.  

 

II. Priestory SPOLOČENSKEJ SÁLY - výška nájmu/hod. podľa účelu nájmu:  

- predvolebná kampaň .........................................  44,- Eur/hod..  
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 

ods. 4 písm. d) zákona 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. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 57 ods. 1 Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňového poriadku)    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

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 – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach 

v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sa mení a dopĺňa takto: 

 

§ 7  písm. j) znie: 

 

j) „za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom  

na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu pre: 

 

- predaj jedál a nápojov, vrátane alkoholických  14,50 eur za 1 m2 a deň 

- predaj nápojov vrátane alkoholických 11,- eur za 1 m2 a deň 

- predaj jedál a nápojov bez podávania alkoholických nápojov 9,- eur za 1 m2 a deň 

- predaj spotrebného tovaru - hračky, balóny, darčekové predmety, cukrovinky, pochutiny, 

ľudovoumelecké výrobky a iný tovar 7,- eur za 1 m2 a deň 

- reklama a propagácia za účelom politickej kampane 10,- eur za 1 m2 a deň 

- reklama a propagácia ostatná 5,- eur za 1 m2 a deň 

- predaj náboženských predmetov a literatúry a služby napr. maľba na tvár 3,- eur za 1 m2 

a deň“ 

 

§ 7  písm. k) znie: 

      

k) „ reklama a propagácia za účelom politickej kampane 10,- eur za 1 m2 a deň“ 

 

Pôvodné znenie § 7 písm. k) sa označuje ako §7 písm. l) a znie takto: 

l) „v ostatných prípadoch 0,40 za 1 m2 a deň“. 
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Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2022. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        JUDr. Ing. Martin Kuruc 

                                                                                                                       starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvesené na pripomienkovanie dňa: 31.5.2022 

zvesené na pripomienkovanie dňa: 16.6.2022 

schválené uznesením MZ MČ Bratislava -Vrakuňa číslo  ........../2022  zo dňa  28.6.2022 

vyhlásené dňa: 15.7.2022 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

 
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci 

 

Bod 4 

Uznesenie č. 105/2022 zo dňa 08.06.2022 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017. 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

A/                                                             schváliť 

 

1. predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

..../2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017. 

2. zmenu výšky nájomného určenej uznesením č. 264/XVI/2016 zo dňa 13.02.2016 – bod I. a II. 

Pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv, ktorých trvanie neprekročí 10 dní 

v kalendárnom mesiaci; na prenájom nebytových a spoločenských priestorov, súpisné číslo: 

20056, na Poľnohospodárskej ul. Č. 27/B, Bratislava, objekt postavený na pozemku parc. 

631/95 k. ú. Vrakuňa, zapísaný na liste vlastníctva č. 4709, vedený Katastrálnym úradom 

Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to v zmysle §9a 

ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov pre účel 

politickej kampane ako dvojnásobok výšky nájomného 

 

B/                                                              požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017. 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017. 

3. uzatvárať zmluvy o krátkodobom nájme pre účel politickej kampane v súlade s bodom 

A odsek 2 tohto uznesenia. 

                             Termín: po podpise uznesenia  

 

Hlasovanie: ZA:   3   / PROTI: 1    /  ZDRŽAL SA:  0 

 

 

 

 

 

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/VZN-201703-dane.pdf
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Komisia finančná a podnikateľská 
 

BOD 3 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 
 

Stanovisko č. 126/2022 zo dňa 09.06.2022 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu : 
 

A/ schváliť  

 

1. predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 

……  zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017  
2. zmenu výšky nájomného určenej uznesením č. 261/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016 – bod I. a II 

pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv, ktorých trvanie neprekročí 10 dní  

v kalendárnom mesiaci; na prenájom nebytových a spoločenských priestorov, súpisné číslo: 

20056, na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, Bratislava, objekt postavený na pozemku parc.  

č. 631/95 k. ú. Vrakuňa, zapísaný na liste vlastníctva č. 4709, vedený Katastrálnym úradom 

Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to v zmysle  

§ 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov  

pre účel politickej kampane ako dvojnásobok výšky nájomného. 

 

B/ požiadať 
 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ……  zo dňa 

28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 

 

3. uzatvárať zmluvy o krátkodobom nájme pre účel politickej kampane v súlade s bodom 

A odsek 2 tohto uznesenia.   

 

Počet prítomných: 4 

Hlasovanie : 4    

ZA :  4         PROTI :0          ZDRŽAL SA :0    

_____________________________________________________________________________ 


