
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/1993 z 25.10.1993, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1991 Mestskej časti Bratislava-Petržalka z 18.4.1991 

o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 pís. a/ zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m SR Bratislave na týchto zmenách a doplnení Všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnych poplatkoch, ktoré 

vyplývajú zo zákona NR SR č. 44/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona SNR č. 

544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb. 

 

§  2 

Poplatok za užívanie verejného priestranstva 

 

1) V § 2 ods. 1 sa za slovo „predajného zariadenia“ vkladá slovo „zariadenia“. 

2) V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: 

„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". 

3) V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: 

„Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky 

v mestskej časti Bratislava- Petržalka okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 

a právnických osôb, s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 

hospodárenia“. 

4) V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová na konci textu „ po dobu dlhšiu ako 3 mesiace“. 

 

§ 3 

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

 

1) § 3 ods. 2 znie: 

„(2) Sadzba poplatku je ročne päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt. Sadzba 

poplatku za užívanie časti bytu je ročne päťnásobok ročnej úhrady za m
2
 bez náhrady za 

služby spojené s užívaním bytu“. 

2) § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

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

ako na bývanie a za každý  i neúplný m
2
 užívanej podlahovej plochy.“ 

 

§ 4 

Poplatok za ubytovaciu kapacitu 

 

V § 4 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie: 

(2) Poplatok sa neplatí: 

a) za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch, 

b) za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne 

ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu, 

c) za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom 

zárobkovej činnosti fyzických osôb, 

d) za lôžka slúžiace pre ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia, 
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e) za lôžka ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia, 

f) za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely. 

 

Doterajší ods. 2 sa označuje ako 3, 3 ako 4, 4 ako 5. 

 

§ 5 

Lokalizačný poplatok 

 

Zrušený zákonom SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností. 

 

§ 7 

Poplatok zo vstupného 

 

1) § 7 ods. 5 znie: 

(5) Sadzba poplatku je: 

a) 20% z vybraného vstupného, 

b) 10% z vybraného vstupného ak ide o divadelné a filmové  predstavenia, koncerty vážnej 

hudby, umelecké výstavy a  vedeckoinformatívne prednášky. 

 

§ 8a 

Poplatok za zábavné hracie prístroje 

 

1) VG § 9a ods. 1 sa za slovo „mince“ vkladajú slová !alebo bankovky“. 

 

§ 8b  

Poplatok za predajné automaty 

 

1) V § 8b ods. 1 a za slovo „mince“ vkladajú slová „alebo bankoviek“. Zb. o obecnom  

2) V § 8b ods. 3 písm. b) znie: 

b) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov“. 

3)   V § 8b ods. 4 písm. c) znie: 

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

tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje“. 

4)   § 8b ods. 5 sa slovo „umiestnením“ nahrádza slovami dňom umiernenia“. 

 

Poznámka pod čiarou 2 znie: 

(2) zákon SNR č. 511/92 Zb. o práve daní a poplatkov a o zmenách v súlade územných 

finančných orgánov. 

zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 ods.  zákon č. 369/90 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 479/90 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy 

 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. novembrom 1992. 

 

 

         Ing.  Anton Doktorov 

                    starosta Mestskej časti 

                        Bratislava Petržalka 


