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Dôvodová správa 
 
 

Hlavný dôvod na zmenu doteraz platného všeobecne záväzného nariadenia je súčasná 
nedostatočná cenovo – ekonomická regulácia uvedených činností, čo pre mestskú časť prináša 
stratu finančnú aj prestížnu. Pri porovnávaní s inými mestskými časťami, je Petržalka 3 – 6 
násobne podhodnotená v jednotlivých cenových položkách. Aby nebola obmedzovaná 
iniciatíva občanov ako vlastníkov obytných budov v zatepľovaní a rekonštrukciách, sú sadzby 
upravené do prijateľných medzí. Čo sa týka poplatkov za vyhradené parkovania musia hlavne 
právnické osoby pocítiť ekonomický tlak na budovanie vlastných kapacít statickej dopravy a 
nezaberať miesta na verejných parkoviskách. Ak sa odborníci tvrdia, že nám chýbajú desiatky 
tisíc parkovacích miest, tak tento dôvod je viac ako podporný. 

Aby nastal obrat a profit pre mestskú časť, musí úrad už v rámci prípravy investičnej 
výstavby a procesu stavebného povolenia dôsledne dbať a neskôr v realizačnej fáze aj 
kontrolovať dodržiavanie tohto VZN s prípadnými postihmi. Už v tomto a nasledujúcich 
volebných obdobiach sa pripravujú veľké projekty v investičnej výstavbe našej mestskej časti. 
Bolo by chybou úradu aj zastupiteľstva tento stav tolerovať a neregulovať aj touto cestou 
uvedené činnosti. Verím, že realizáciou tejto zmeny urobíme krok správnym smerom, pre 
prospech občanov aj celej mestskej časti Petržalka. Nedovolím si tvrdiť, že toto riešenie je 
konečné a jedine možné. Po realizácii a sledovaní dopadov aspoň ročného obdobia, sa 
môžeme k danej problematike vrátiť a úpravu prehodnotiť tak, aby čo možno najlepšie úprava 
vyhovela aktuálnej potrebe. 
 
Úprava všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004 sa týka sadzieb uvedených v paragrafe č. 4 
daň za užívanie verejného priestranstva, okrem komunikácií I. a II. triedy v ods. 7, písm. b/ 
a ods.7, písm. e/ . 
 
- odst.7b pôvodný text vymeniť za text : za dočasné umiestnenie stavebných zariadení na 
výstavbu, rekonštrukciu vrátane inžinierskych sietí ( aj prevádzkových výkopov, 
zabezpečenia proti úrazu pri padaní omietky alebo iného ohrozenia a pod ) a skládky 
materiálu všetkého druhu. Sadzba pri povolení na dočasné užívanie záberu verejného 
priestranstva je na dobu : 
1. do 3 mesiacov   10,-Sk/m2 a deň 
2. do 6 mesiacov   16,-Sk/m2 a deň 
3. viac ako 6 mesiacov   22,-Sk/m2 a deň 
Uvedené sadzby pre fyzické osoby a opravy a rekonštrukcie bytových domov sa znižujú 
o 50%. 
 
- odst.7e pôvodný text vymeniť za text : za trvalé parkovanie motorového  vozidla 
a prípojného vozidla je sadzba za m2 a deň : 
1. za prípojné vozidlá ( obvyklá parkovacia plocha 12,5 m2 ) : 
 1,50 Sk/m2  prípojné vozidlo -  fyzická osoba občan 
 3,50 Sk/m2  prípojné vozidlo – fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba 
2. za motorové vozidlá do 3.5 t ( obvyklá parkovacia plocha 12,5 m2 ) : 
 1,00 Sk/m2  motorové vozidlo – fyzická osoba občan 
 2,50 Sk/m2  motorové vozidlo - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba 
3. za motorové vozidlá nad 3.5 t - (obvyklá parkovacia plocha 33,5 m2 ) : 
 2,50 Sk/m2 motorové vozidlo -  fyzická osoba občan 



 4,00 Sk/m2 motorové vozidlo - fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba 
 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 12.6.2007, ktorá ho uznesením č. 57 odporučila miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť zmenu v zmysle čl. 1 ods. 1 navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach bol zaslaný na 
pripomienkovanie oddeleniam miestneho úradu (pôvodne navrhované zmeny, vrátane ods. 
7e/), zverejnený na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka a vyvesený na 
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 26.6.2007, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

5/2004 zo 14.12.2004 
o miestnych daniach 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. i)  

a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov a článku 6 ods. 2 písm. ch) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. 1 
 
1. V § 4 ods. 7, písm. b/ znie: „za dočasné umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, 
rekonštrukciu vrátane inžinierskych sietí ( aj prevádzkových výkopov, zabezpečenia proti 
úrazu pri padaní omietky alebo iného ohrozenia a pod ) a skládky materiálu všetkého druhu. 
Sadzba pri povolení na dočasné užívanie záberu verejného priestranstva je na dobu : 
1. do 3 mesiacov   10,-Sk/m2 a deň 
2. do 6 mesiacov   16,-Sk/m2 a deň 
3. viac ako 6 mesiacov  22,-Sk/m2 a deň 
Uvedené sadzby pri presne vymedzených prácach, ktoré podporuje aj mestská časť ako sú 
zateplenia obytných budov, vonkajšie rekonštrukčné a údržbové práce obytných budov za 
účelom obnovy , sa znižujú o 50%. 
 

Čl. 2 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné  nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.7. 2007. 
 

 
 
 
 
Milan Ftáčnik 
     starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-petržalkas č. 5/2004 o miestnych daniach 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2005 o miestnych daniach bol zaslaný na 
pripomienkovanie oddeleniam miestneho úradu, zverejnený na internetovej stránke mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a vyvesený na úradnej tabuli.  
 
Pripomienkové konanie: oddelenia miestneho úradu 
 

Oddelenie Pripomienka akceptovať 
neakceptovať 

odd. finančné k ods. 7b/  
1. návrh sadzieb 8,-, 10,- a 15,- Sk 
z dôvodu porovnateľnosti s ostatnými 
mestskými časťami 
2. vypustiť záverečnú vetu z dôvodu nejedno- 
značnosti a možnosti rôznych výkladov 

Neakceptovať 1. 
a 2. 
2.Rozšíriť text 
„fyzické osoby - 
nepodnikatelia“  

 K ods. 7e/ 
1. Zlúčiť motorové vozidlá do 3,5 t a prípojné 
vozidlá do jedného bodu s rovnakou sadzbou 

Akceptovať 

 2. Zrušiť uzn. MR č. 337 z 11.3.1997, ktoré o 
Odporúča starostovi vydávať rozhodnutie 
o vyhradenom parkovaní len držiteľom preukazu 
ZŤP V Petržalke je evidovaných 11 tisíc 
nákladných a 76 tisíc osobných motorových 
vozidiel. Z tohto počtu vyplýva, že ak vytvoríme 
parkovacie miesta pre cca 5 % počtu motorových 
vozidiel, predpokladaný príjem do rozpočtu 
mestskej časti by predstavoval okolo 25 mil. Sk. 

Akceptovať 

 3.Oddelenie odporúča, vzhľadom na pripravované 
zmeny zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 
nevykonávať čiastkovú zmenu, ale pripraviť 
ucelené VZN o miestnych daniach tak, aby bolo 
účinné od 1.1.2008 

Neakceptovať 

odd. územ. 
rozvoja a 
dopravy 

k ods. 7b/ 
1. súhlas s návrhom zmeny sadzby 
2. nesúhlas so znížením sadzby o 50% 
u fyzických osôb 

Akceptovať 1. 
Neakceptovať 2. 
Platí vyššie uvedené  

 k ods. 7e/ 
1. navrhované zvýšenie sadzby považujeme 
vzhľadom na situáciu v statickej doprave 
a v porovnaní s ostatnými mestskými časťami za 
nízke 

Akceptovať 

 2. v zmysle príslušných predpisov a noriem je 
možné umiestniť parkovacie státie pre prípojné 

Akceptovať 



vozidlo len mimo obytných častí  
 3. neodporúčame vydávať povolenia k 

parkovaciemu státiu pre prípojné vozidlo ani 
z titulu situácie v statickej doprave  

 

Akceptovať 

 4. komunikácie s parkoviskami zverené do správy 
mestskej časti, nie sú určené na parkovanie vozidiel 
nad 3,5t, vylučuje to vytvorenie dopravných zón – 
tzv." ZÓNY 30", kde je vjazd povolený vozidlám 
nad 3,5 t len pre zásobovanie, tzn. vozidlo musí po 
vyložení alebo naložení produktov zónu opustiť, 
nemôže tam zostať trvale parkovať 

Akceptovať 

 5. parkoviská boli v zmysle platných noriem 
navrhnuté a vybudované len pre osobné 
automobily, čomu zodpovedá ich stavebno-
technický stav, odstavovaním nákladných vozidiel 
by prichádzalo k ich poškodzovaniu  

Akceptovať 

 6. parkoviská slúžia ako vybavenosť územia pre 
potreby statickej dopravy obyvateľov priľahlých 
obytných domov. Veľkosť parkovacích státí na 
parkoviskách je navrhnutá a zrealizovaná v zmysle 
príslušných noriem iba pre osobné automobily, 
vyhradenie parkoviska pre vozidlo nad 3,5t by 
zaujalo 3 parkovacie státia na parkovisku   

Akceptovať 

 7. podľa nášho názoru, zákon o miestnych daniach, 
rozdeľuje osoby iba na fyzické a právnické 

Neakceptovať 

odd. vn.správy nemá pripomienky  
ref. predb. 
práv. ochrany 

nemá pripomienky  

ref.informatiky Oslobodiť od poplatkov za trvalé parkovanie 
motorového vozidla invalidov a občanov 
s preukazom ZŤP a preveriť pridelenie parkovacích 
miest občanom, ktorí tieto podmienky spĺňajú 

Akceptovať 

ref. matriky nemá pripomienky  
odd. organiz. nemá pripomienky  
odd. ŽP nemá pripomienky  
odd. bytové nemá pripomienky  
odd. SMM nemá pripomienky  
odd. sociálne nemá pripomienky  
odd. ÚKSP nezaslalo pripomienky  
odd. pod. činn. nezaslalo pripomienky  
odd. tech. čin nezaslalo pripomienky  
ref. štr. fondov nezaslal pripomienky  
 
 
 
 
 
      
 



 
 

Stanovisko 
komisie územného plánu, výstavby a dopravy 

zo dňa 4. júna 2007 
 
 
Prítomní: Ing. Augustín, Ing. Brath, A. Čapčeková, Ing. Guttman, Ing. Nitranský, PhDr. 

Šebej, Ing. A. Augustín, Ing. Kušnír, Ing. Paškala 
 
 
 
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 

o miestnych daniach 
 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 
o miestnych daniach 

 
 
Hlasovanie 
Za : 9, Proti : 0, Zdržal sa : 0, 

 
 
 
 
Ing. Ľudovít Augustín 

predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


