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Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie 
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Spracovateľ: 
Mgr. Martina Zuberská 
prednostka 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
schvaľuje – schvaľuje s pripomienkami – neschvaľuje 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020. 
 
 
 
 



 2 

Dôvodová správa 

 

Listom zo dňa 9. októbra 2020, doručeným mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa             

16. októbra 2020, zaslal primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Matúš Vallo, v súvislosti so 

schvaľovaním návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2020 žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

V zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Bratislavy ako aj v zmysle § 5 ods. 1 

Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, písomné stanovisko miestneho 

zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa 

neprihliada. 

 

Predkladaný materiál bol zaslaný mailom na oboznámenie sa všetkým poslancom miestneho 

zastupiteľstva dňa 20. októbra 2020.  

 

Starostka mestskej časti požiadala o zaujatie stanoviska k predloženému návrhu finančnú a 

podnikateľskú komisiu dňa 20. októbra 2020. Stanovisko predmetnej komisie bude prečítané 

na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  

 

 

 

Spracovala: 

Mgr. Martina Zuberská, prednostka 

20. 10. 2020 
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