Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava Petržalka
č. 1 z 13.2.1996,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 1/1991 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti BratislavaPetržalka v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 pís. a)
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších podpisov a § 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 1/1991
o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne
záväzných nariadení č. 5/1992, 7/1992, 1/1993, 8/1993 a 6/1994 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V celom znení sa:
a) v názve „Bratislava Petržalka“ vkladá medzi slová „Bratislava“ a „Petržalka“
spojovník,
b) skratka „Kčs“ nahrádza skratkou „Sk“,
c) slová „miestny úrad“, okrem § 7 ods. 4, 6, § 9 ods. 4 a 8, nahrádzajú slovom „starosta“
v príslušnom gramatickom páde.

2. V § 1 sa vypúšťa písmeno d) a doterajšie písmená e) až ch) sa označujú ako písmená d) až
h).
3. V § 2 ods. 1 znie:
„(1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva, sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
a pod.“
4. V § 2 ods. 6 písm. a) sa slová v zátvorke „aj stánky PNS“ vypúšťajú.
5. V § 2 ods. 6 sa vypúšťa znenie písmena d) a doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako
písmená d) až g)“.
6. V § 2 ods. 6 písm. f) za dvojbodkou znie: „na dobu zaujatia
1. do 10 dní
od
1.500 Sk do 3.000 Sk,
2. do 1 mesiaca
od
3.000 Sk do 15.000 Sk,

3. do 12 mesiacov
podľa rozsahu“.

od

15.000 Sk do 45.000 Sk,

7. „V § 2 ods. 6 písm. f) sa slovo „karavan“ nahrádza slovom „príves“ a za slovom „sadzba“
text znie:
„a to
1. za prívesy
5.000 Sk
za príves a rok pre fyzickú osobu,
10.000 Sk
za príves a rok pre právnickú osobu,
2. za osobné motorové vozidlá
3.000 Sk
za vozidlo a rok pre fyzickú osobu,
5.000 Sk
za vozidlo a rok pre právnickú osobu,“
3. za trvalé parkovanie nákladného vozidla a autobusu je poplatok dvojnásobný ako
sú poplatky uvedené v bode 1.
Potvrdenie o zaplatení je majiteľ povinný umiestniť na vozidle na viditeľnom mieste,“
8. V § 2 ods. 7 za dvojbodkou znie:
„ a) do 10 m²
1.000,- Sk /m²
b) nad 10 m²
10.000,- Sk/m² plus 500 Sk za každý m² nad 10 m².“
9. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa odvolávka č. 1 na poznámku pod čiarou a poznámka č. 1 pod
čiarou.
10. V § 3 vypúšťa sa odsek a odsek 3 a odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
11. V § 5 sa vypúšťa text „ Zrušený zákon SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti“
a odvolávka č. 2 na poznámku pod čiarou a poznámka č. 2 pod čiarou.
12. V § 6 ods. 5 sa doterajšie písmená e) a f) označujú ako písmená d) a e).
13. V § 7 ods. 2 sa za slovo „zastupiteľstvom“ vkladajú slová „mestskej časti“.
14. V § ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
15. V § 9 ods. 7 odvolávka č. 3 na poznámku č. 3 na poznámku pod čiarou sa označuje ako
č. 1.
16. Vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/1992 sa vypúšťa označenie „§ 2“ a vo všeobecne
záväznom nariadení č. 6/1994 sa vypúšťa označenie „§ 1“ a „§ 2“.
17. Vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/1993 sa označenie „§ 10“ nahrádza označením
„Čl. II.“ a text sa nahrádza slovami „Zrušuje sa § 5“.
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Čl. II
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/1991 o miestnych poplatkoch na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka ako to vyplýva zo všeobecne záväzných nariadení
č. 5/1992, 7/1993, 8/1993, 6/1994 a tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. III
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 2.3.1996.

Vladimír Bajan
starosta
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