Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Devín
č. 2/2008
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 29, § 36, §
51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie“) je zaviesť zákonom o miestnych
daniach ustanovené druhy miestnych daní, ktoré môžu byť správcom dane ukladané na území Mestskej
časti Bratislava - Devín (ďalej len "mestská časť") a upraviť s tým súvisiace podrobnosti.
§2
Druhy miestnych daní
Správca dane ukladá na území mestskej časti tieto miestne dane (ďalej len „daň"):
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§3
Predmet dane a daňovník
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou na území mestskej časti.
2)

Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.

3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane

Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) 13 € (391,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý

pobyt v mestskej časti,
b) 20 € (602,52 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý
pobyt v mestskej časti,
c) 5 € (150,63 Sk) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý
pobyt v mestskej časti, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije
v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami,
d) 70 € (2 108,82 Sk) pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2) Doklady preukazujúce nárok na určenie dane podľa § 5 ods. 1 písm. c/ tohto nariadenia je
daňovník povinný predložiť správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. Ak
nárok na určenie dane podľa § 5 ods. 1 písm. c/ tohto nariadenia vznikne v priebehu ďalšieho
zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho
obdobia. Daňovník je povinný predložiť správcovi dane doklady preukazujúce nárok na určenie
dane podľa § 5 ods. 1 písm. c/ tohto nariadenia, ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia, do
15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto nariadenia do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pri oznamovaní daňovej povinnosti daňovník
preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo iným dokladom totožnosti a
očkovací preukaz psa, príp. iný doklad preukazujúci vznik daňovej povinnosti.

3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi. K ohláseniu zániku daňovej povinnosti daňovník predloží doklad od veterinára o úhyne
psa alebo doklad o jeho zaregistrovaní v inej obci alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej
povinnosti a vráti evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri registrácii v mestskej časti Bratislava –
Devín.
§8
Oslobodenie od dane
1) Od dane je oslobodený držiteľ zvláštneho psa vymedzeného podľa osobitného predpisu 1).
2) Daňovník, ktorý spĺňa dôvod na oslobodenie od dane uvedený v § 8 ods. 1 tohto nariadenia je
povinný spolu s písomnou žiadosťou o oslobodenie od dane doložiť potvrdenie o statuse
zvláštneho psa vymedzeného podľa osobitného predpisu 1) .
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Pojem verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky v k. ú. Devín vo
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej časti. Verejným
priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva je najmä cesta, miestna komunikácia
tretej a štvrtej triedy, chodník, námestie, nábrežie, trhovisko, priechody, podchody, plochy parkov,
verejnej zelene a pod., ktoré sa nachádzajú na týchto uliciach Avarská, Rytierska, Slovanské nábrežie
(okrem časti od Hutníckej ulice po Devínsku cestu), Hradná (okrem časti od Kremeľskej ulice po
Brigádnickú ulicu), Štítová, Štrbská, Kozičova, Lomnická, Mládežnícka, Muránska, Slovienska, Rímska,
Gronárska, Nad Gronárom, Za bránou, Medová ulica, Korunská, Podkorunská, Dolnokorunská,
Viničná, Úvozná, Námestie práce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mestská časť
prenajala podľa osobitného zákona.
§ 10

Predmet dane a daňovník

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, rozkopávka miestnej
_________________________________________
1)

§ 2 písm. a/ zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov

komunikácie, parkovacích plôch a zelene, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a
podobne.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§ 12
Sadzba dane
1) Sadzba dane sa stanovuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň.
2) Základná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € (15,06 Sk)/m2/deň, ak toto
nariadenie neustanovuje inak.
3) Sadzba dane pre skládky tuhého paliva a za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera je:
a) pri jeho odprataní do 48 hodín
b) pri jeho odprataní do 5 dní
c) pri jeho odprataní po viac ako 5 dňoch

0 € m2/deň
0,50 €(15,06 Sk) m2/deň
1 € (30,12 Sk) m2/deň

4) Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.) a zariadenie
staveniska je:
a) počas doby výstavby určenej stavebným povolením a posúdenej
miestnym úradom
b) za každý deň predĺženia doby výstavby určenej stavebným
povolením a posúdenej miestnym úradom

0,50 € (15,06 Sk) m2/deň
1 € (30,12 Sk) m2/deň

5) Sadzba dane za plochu rozkopávky miestnej komunikácie, parkovacích plôch a zelene pre
právnické osoby a fyzické osoby je 0,50 € (15,06 Sk)/m2/deň.
6) Sadzba dane za lešenie postavené podľa platných STN je:
a) po dobu 14 dní
b) od 15. dňa do 2 rokov
b) od l. dňa predĺženia záberu VP po stanovenom termíne

0€
0,33 € (9,94 Sk) m2/deň
0,50 € (15,06 Sk) m2/deň

7) Sadzba dane za parkovanie nepojazdných vozidiel – vozidiel bez ŠPZ alebo bez EČV odstavených
na verejnom priestranstve je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň. Pri odprataní nepojazdných vozidiel – vozidiel
bez ŠPZ alebo bez EČV odstavených na verejnom priestranstve do 48 hodín sa daň nevyrubuje.
8) Sadzba dane pre zaberanie verejného priestranstva zo strany reštauračných, pohostinských a
obdobných zariadení ( stôl, stoličky, lavica, pivná súprava a pod.) je 0,16 € (4,82 Sk)/m2/deň.

9) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva za umiestnenie predajného zariadenia je:
a) fyzické osoby s trvalým pobytom v MČ Ba – Devín
b) právnické osoby so sídlom v MČ Ba – Devín
c) ostatné fyzické osoby a právnické osoby

0,75 € (22,59 Sk) m2/deň
1 € (30,12 Sk) m2/deň
1,50 € (45,18 Sk) m2/deň

10) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva umiestnením prenosných reklám je:
a) do1m2
b) nad 1m2

0,18 € (5,42 Sk)
0,22 € (6,62 Sk)

m2/deň
m2/deň

11) Sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva za umiestnenie prenosovej a filmovej techniky,
zariadenia cirkusu, lunaparku, iných atrakcií a podujatí ako je filmovanie, fotografovanie a pod.
je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň.
12) Sadzba dane za registrovanú voľnú pouličnú aktivitu je 0,20 € (6,02 Sk)/m2/deň.
13) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je 0,20 € (6,02 Sk)/m2/deň.
14) Sadzba
dane
za užívanie verejného priestranstva bez povolenia alebo v rozpore
s právoplatným
povolením je 1 € (30,12 Sk)/m2/deň.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
2) Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
uviesť:
- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
- rodné číslo fyzickej osoby (fyzická osoba je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné
číslo), 2) IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,
- kontaktné číslo telefónu, faxu,
- účel a miesto užívania verejného priestranstva,
- povolenú dobu užívania verejného priestranstva dátum od – do, počet dní užívania,
- skutočnú dobu užívania verejného priestranstva dátum od – do, počet dní užívania,
- povolenú výmeru v m2,
- skutočnú výmeru v m2,
- v prípade oslobodenia vo fotokópii doklady o skutočnostiach preukazujúcich nárok na
oslobodenie od platenia dane podľa tohto nariadenia (originály k nahliadnutiu),

-

dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

3) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Ak vyrubená daň je vyššia ako 330 € (9 941,58
Sk) správca dane určí v platobnom výmere zaplatenie dane najviac v štyroch splátkach, pričom
prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pri
predaji na trhoviskách, pri voľných pouličných aktivitách a pri užívaní verejného priestranstva, ktoré
netrvá dlhšie ako päť po sebe idúcich dní, správca dane vyberie daň vopred na základe blokovej
potvrdenky vydanej osobou, ktorú na tento účel splnomocní starosta mestskej časti.
4) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, 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.
§ 15
Oslobodenie od dane
1) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené verejné, kultúrne a športové podujatia
bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného poukázaný na charitatívne účely.
2) Od dane za užívanie verejného priestranstva za plochu rozkopávky sú oslobodené organizácie,
ktoré realizujú opravy poruchy inžinierskych sietí.
3) Od dane sú oslobodené opravy a rekonštrukcie pamiatkových objektov zapísaných v zozname
kultúrnych pamiatok, a to na dobu určenú mestskou časťou.
4) Od dane sú oslobodené odstavené nepojazdné vozidlá, ktoré užívateľ odstráni do 48 hodín od
vyzvania správcu dane.
5) Od dane je oslobodený správca dane a hlavné mesto.
6) Oslobodením od dane v zmysle ods. 1 až 5 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa § 14
tohto VZN. Skutočnosti preukazujúce nárok na oslobodenie dane je daňovník povinný preukázať
hodnovernými dokladmi.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 16
Predmet dane a daňovník
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom
dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 17
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 120 € (3 615,12 Sk).
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
§ 20
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 3 tohto nariadenia do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2)

Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za predajné automaty uviesť:
a) identifikačné údaje daňovníka, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b) názov (druh) a počet predajných automatov,
c)
výrobné číslo predajného automatu, číslo registrácie predajného automatu,
d)
miesto (adresa) prevádzkovania predajného automatu,
e) telefonický, faxový, príp. emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu,
f)
dátum začatia, príp. zmeny alebo ukončenia prevádzkovania automatu,
g) dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

3) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
6)

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat identifikačným štítkom, ktorý musí
umiestniť na automat tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní automatu. Na štítku musia
byť uvedené tieto údaje:
a) označenie prevádzkovateľa,

b) kontakt na prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu,
d) výrobné číslo a číslo registrácie predajného automatu.
7) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu predajných automatov minimálne v rozsahu uvedenom
v § 20 ods. 6 tohto nariadenia.
§ 21
Oslobodenie
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých
a pohlavných chorôb.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 22
Predmet dane a daňovník
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) 330 € (9 941,58 Sk) za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling, biliard, gulečník),
b) 65 € (1 958,19 Sk) za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. šípkové automaty,
flippery).
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

§ 26
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 4 tohto nariadenia do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje uviesť:
a) identifikačné údaje daňovníka, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b)
názov (druh) a počet nevýherných hracích prístrojov,
c)
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, číslo registrácie nevýherného hracieho
prístroja,
d)
miesto (adresa) prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) telefonický, faxový, príp. emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu,
f)
dátum začatia, príp. zmeny alebo ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja,
g)
dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.
3) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
5)

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

6) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom, ktorý
musí umiestniť na prístroj tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní prístroja. Na štítku
musia byť uvedené tieto údaje:
a) označenie prevádzkovateľa,
b) kontakt na prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo a číslo registrácie nevýherného hracieho prístroja.
7) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu predajných automatov minimálne v rozsahu uvedenom
v § 26 ods. 6 tohto nariadenia.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Správa daní a platenie dane
1) Správcom daní uvedených v § 2 tohto nariadenia je Mestská časť Bratislava - Devín.

2) Daň možno platiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane
b) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane
c) v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devín, Kremeľská 39.
Číslo účtu mestskej časti, ako aj variabilný symbol a konštantný symbol uvedie správca dane v
platobnom výmere.
§ 28
Konanie
Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2007 o miestnych daniach na území
Mestskej časti Bratislava - Devín.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava – Devín dňa 16.12.2008 uznesením č. 149/2008.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

Ing. Ľubica Kolková
starostka Mestskej časti Bratislava – Devín

