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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 2 z 29. júna 2004 o miestnych poplatkoch 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a podľa § 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

   

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je stanoviť 

druhy miestnych poplatkov vyberaných na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej 

len "mestská časť") a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.  

   

§ 2  

Druhy poplatkov  

Mestská časť vyberá na svojom území tieto miestne poplatky (ďalej len "poplatky"):  

a) poplatok za užívanie verejného priestranstva,  

b) poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie, 

c) poplatok za psa,  

d) poplatok za zábavné hracie prístroje,  

e) poplatok za predajné automaty, 

f) poplatok zo vstupného.  

  

§ 3  

Poplatok za užívanie verejného priestranstva  

(1) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, 

ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, schody, parky, 

rekreačné lesy, trhoviská a vnútroblokové pozemky. Za verejné priestranstvo sú určené všetky 

verejnosti prístupné pozemky v mestskej časti okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 

alebo právnických osôb, s výnimkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.  

(2) Poplatok sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva a to najmä:  

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

sezónne záhradné sedenie, predajný stôl, predajné vešiaky a pod., pričom verejné 

priestranstvo pred objektom prevádzkárne môže užívať len fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá v danom objekte vykonáva povolenú podnikateľskú činnosť,  

b) krátkodobý príležitostný predaj,  

c) umiestnenie cirkusov,  

d) umiestnenie technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií,  

e) zriadenie staveniska a skládky materiálov všetkého druhu, umiestnenie stavebného 

zariadenia, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov,  

f) rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania 

plánovanej údržby a plánovanej opravy inžinierskych sietí (plánované opravy 

inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie),  

g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.  
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(3) Poplatok sa neplatí za kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom 

priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a 

verejnoprospešné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na 

poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné 

povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.  

(4) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 

priestoru z verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej 

alebo fyzickej osoby a tiež súvislé státie vozidla (napr. motorové vozidlo, vrak motorového 

vozidla, prípojné vozidlo) na tom istom mieste.  

(5) Poplatok platia právnické alebo fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo 

na účely uvedené v odseku 2.  

(6) Na vyberanie poplatku za užívanie verejného priestranstva sa určujú nasledovné 

sadzby:  

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, 

kopírovacích, predaj novín, kníh a časopisov) je sadzba 2,- Sk/m
2
 a deň, 

b) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, rekonštrukciu alebo pre stavebné a 

rekonštrukčné práce vrátane inžinierskych sietí (aj prevádzkových výkopov, 

zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.) a skládky materiálu všetkého 

druhu. Sadzba pri povolení na užívanie verejného priestranstva je na dobu:  

1. do 3 mesiacov 3,- Sk/m
2
 a deň,  

2. do 6 mesiacov 4,- Sk/m
2
 a deň,  

3. 7 mesiacov a viac 5,- Sk/m
2
 a deň;  

pri prekročení povolenej doby mestská časť vyrubí poplatok a to sadzbou 10,- Sk/m
2
 a 

deň,  

c) za umiestnenie predajného zariadenia (predaj tovaru, ovocia, zeleniny, zmrzliny, 

rýchleho občerstvenia a pod.) je sadzba 6,- Sk/m
2
 a deň,  

d) za umiestnenie cirkusov, jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení (atrakcií), 

kolotočov, hojdačiek, strelníc je sadzba 2,- Sk/m
2
 a deň,  

f) za trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla je sadzba  

         1. za prípojné vozidlá  

-  5 000,- Sk za prípojné vozidlo a rok pre fyzickú osobu,  

- 10 000,- Sk za prípojné vozidlo a rok pre právnickú osobu,  

2. za motorové vozidlá do 3,5 tony 

- 3 000,- Sk za vozidlo a rok pre fyzickú osobu, 

- 5 000,- Sk za vozidlo a rok pre právnickú osobu,  

3. za trvalé parkovanie motorového vozidla nad 3,5 tony a autobusu je poplatok 

dvojnásobný ako sú poplatky uvedené v bode 1.  

 (7) Poplatok za užívanie verejného priestranstva je možné individuálne stanoviť aj 

ročnou paušálnou jednorázovou sumou a to:  

a) do 3 m
2 

1 000 ,-Sk/m
2
,  

b) do 10 m
2
 5 000 ,-Sk /m

2
, 

c) nad 10 m
2
 5 000 ,-Sk plus 500,-Sk za každý m

2
 nad 10 m

2
. 

(8) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného mestskou časťou.  

   

 

§ 4  

Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie  

(1) Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí 

užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.  
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(2) Sadzba poplatku je ročne päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt. Sadzba 

poplatku za užívanie časti bytu je ročne päťnásobok ročnej úhrady za m2 bez náhrady za 

služby spojené s užívaním bytu.  

(3) Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné 

účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 užívanej podlahovej plochy na základe 

platobného výmeru vydaného mestskou časťou.  

   

§ 5  

Poplatok za psa  

 

(1) Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.  

(2) Psy podliehajú evidencii. 
1)

 

(3) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.  

(4) Poplatok sa platí v mieste trvalého bydliska majiteľa psa.  

(5) Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu:  

a) nevidomá osoba,  

b) dôchodca s príjmom na hranici životného minima,  

c) bezvládna osoba,  

d) držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S. 

(6) Sadzba poplatku za prvého psa, ak nie je ďalej uvedené inak, je ročne 1 000,- Sk.  

(7) Sadzba poplatku za prvého psa je:  

a) u osamelého dôchodcu 100,- Sk ročne,  

b) v rodinných domoch 100,- Sk ročne,  

c) u majiteľa, ktorý je členom organizácie zaoberajúcej sa chovom psov 500,- Sk ročne; 

majiteľ je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní výcviku psa alebo potvrdenie o 

členstve v kynologickom klube. 

       (8) Za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba poplatku 1 500,- Sk ročne.  

(9) Výška poplatku bude určená na základe predložených dokladov pri ohlasovaní 

poplatkovej povinnosti. Poplatok sa vyberá od prvého mesiaca nasledujúceho po dni vzniku 

poplatkovej povinnosti.  

(10) Poplatok sa platí vopred na kalendárny rok na základe platobného výmeru 

vydaného mestskou časťou.  

(11) Poplatok v bežnom kalendárnom roku bude vyrubený za obdobie od 6. mesiaca 

veku psa do konca kalendárneho roku. V prípade, ak majiteľ psa scudzí, utratí alebo iným 

spôsobom prestane byť vlastníkom psa, bude poplatok v roku znížený odo dňa písomného 

ohlásenia a zdokladovania tejto skutočnosti. 

(12) Mestská časť ako správca poplatku je oprávnená požiadať o predloženie dokladu 

o registrácii a zaplatení poplatku za psa v inom mieste, ako v mestskej časti Bratislava-

Petržalka.
2)

  

 

§ 6  

Poplatok za zábavné hracie prístroje  

                                                 
1)

 VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
2)

 § 14 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov 
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(1) Poplatok za zábavné hracie prístroje sa platí za umiestnenie mechanických a 

elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry, do ktorých sa na začatie a 

pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, 

pričom prístroj nevydá peňažnú výhru.  

(2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj 

umiestnila alebo prevádzkuje.  

(3) Sadzba poplatku je 20 000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.  

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v 

priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti.  

(5) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného mestskou časťou.  

(6) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý zábavný hrací prístroj štítkom s 

uvedením týchto údajov:  

a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,  

b) meno a sídlo u právnickej osoby,  

c) dátum umiestnenia zábavného hracieho prístroja a začatia jeho prevádzkovania.  

   

§ 7  

Poplatok za predajné automaty  

(1) Poplatok za predajné automaty sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, 

ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne v 

zahraničnej mene alebo platobnej karty vydajú zákazníkom vybraný tovar.  

(2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila 

alebo prevádzkuje.  

(3) Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne:  

a) lístky hromadnej dopravy,  

b) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,  

c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.  

(4) Sadzba poplatku je:  

a) 1 000,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 

10 druhov tovaru,  

b) 2 000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru,  

c) 5 000,- Sk ročne za predajný automat, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové 

výrobky alebo alkoholické nápoje.  

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom 

priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného 

priestranstva v mestskej časti.  

(6) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného mestskou časťou.  

(7) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením 

týchto údajov:  

a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby,  

b) meno a sídlo u právnickej osoby,  

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.  
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§ 8  

Poplatok zo vstupného  

(1) Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrne a zábavné akcie, 

ako sú tanečné zábavy, ľudové veselice, estrády, koncerty, výstavy a divadelné a filmové 

predstavenia.  

(2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športové podujatie a tiež na kultúrne podujatie, 

ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, zo vstupného na 

divadelné predstavenia  a zo vstupného na podujatia, organizované kultúrnymi zariadeniami 

zriadenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len "miestne 

zastupiteľstvo").  

(3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá podujatie usporadúva.  

(4) Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na miestnom úrade 

súčasne s písomným oznámením usporiadania podujatia.  

(5) Sadzba poplatku:  

a) 20 % z vybratého vstupného,  

b) 10 % z vybratého vstupného, ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, 

umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky.  

(6) Poplatok určí na základe vyúčtovania predloženého pri jednorazových podujatiach 

do 15 dní od skončenia a pri opakujúcich sa podujatiach najneskoršie do 5 dní nasledujúceho 

mesiaca miestny úrad.  

(7) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného mestskou časťou. 

 

§ 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

(1) Každý poplatník je povinný do 15 dní oznámiť vznik a zánik poplatkovej 

povinnosti miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestny úrad“), 

ktorý určí spôsob a formu platby alebo vyúčtovania.  

(2) Poplatky sú splatné do 15 dní po doručení platobného výmeru.  

(3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného 

predpisu.
3)

 

(4) Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia môže starosta mestskej časti uložiť 

právnickej osobe pokutu podľa osobitného predpisu.
4)

 

(5) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodných pre vyrubenie poplatku a jeho 

správneho platenia vykonáva miestny úrad.   

(6) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy.
5)

 

(7) Úkony spojené so správou miestnych poplatkov vykonáva miestny úrad.  

 

§ 10  

Prechodné ustanovenia 

 

§ 2 písm. f ) a § 8 strácajú účinnosť 1. januára 2005.  

                                                 
3)

 § 35 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov 
4)

 zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
5)

 zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 222/1996 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy 
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§ 11 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

miestnych poplatkoch č. 5/1996 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2000. 

 

 

§ 12  
  

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. 7. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladimír Bajan v. r. 

 starosta  
 

 

 

 

 

 


