
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 9/1993 

 mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

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

e)  a f) zákona SNR č. 377/1992 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

zákona SNR č. 523/1990 Zb., zákona č. 130/1991 a § 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. 

o miestnych poplatkoch, znení zákona SNR č. 72/1992 Zb.- a zákona SNR č. 44/1993 Z. z. sa 

uznieslo na tomto úplnom všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

 

 Mestská časť Bratislava Petržalka vyberá ma 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 ubytovaciu kapacitu 

d) lokalizačný poplatok 

e) poplatok za psa 

f) poplatok zo vstupného 

g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

h) poplatok za zábavné hracie prístroje 

ch)  poplatok za predajné automaty 

 

§ 2 

POPLATOK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANTVA 

 

1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktorým, sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkovania a pod. 

 

2) 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. 

3) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré 

slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, 

nábrežia. mosty, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, rekreačné lesy, 

trhoviská a pod. Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné 

pozemky  v Mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem tých, ktoré sú bo vlastníctve 

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

právo hospodárenia. 

4) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 

priestoru z verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá 
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právnickej alebo fyzickej osoby a tiež aj súvislé státie vozidlom (napr. motorové 

vozidlo, vrak motorového vozidla, príves) na tom istom mieste. 

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

účely uvedené v odseku 1. 

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

sadzby: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb opravárskych , 

kopírovacích, predaj novín a časopisov, kníh a pod.) je sadzba 1,- Sk za m
2
 a deň. 

b) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné 

a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane prevádzkových výkopov, 

zabezpečovacieho zariadenia pri padaní omietky a pod.) a skládky stavebného 

materiálu pre výstavbu a uvedené práce je sadzba na dobu: 

do troch mesiacov 2,- Sk za m
2 

a deň 

do šiestich mesiacov 3,- Sk za m
2 
a deň 

sedem mesiacov a viac 4,- Sk za m
2
 a deň 

 

Pri prekročení povolenej doby sa poplatok vyrúbi sadzbou 10,- Sk za m
2 
a deň . 

c) za umiestnenie predajného zariadenia (predaj tovaru, rýchle občerstvenie, ovocie, 

zmrzlina, zelenina, a pod.) je sadzba 6,- Sk  za m
2
 a deň. 

d) za umiestnenie  cirkusov je sadzba 2,- Sk za m
2
 a deň 

e) za umiestnenie jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení (atrakcií) kolotočov, 

hojdačiek, strelníc a pod. je na dobu zaujatia  

do 10 dní od 1 500,- Sk do 3 000,- Sk 

do 1 mesiaca od 3.000,- Sk do 15 000 ,- Sk 

do 12 mesiacov od 15 000,- do 45 000,- Sk 

f) za trvalé parkovanie osobného vozidla a prívesu je sadzba: 

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

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

 

Za trvalé parkovanie nákladného vozidla autobusu je poplatok dvojnásobný. 

Doklad o zaplatení je majiteľ povinný umiestniť na vozidle na viditeľnom mieste. 

 

g) za umiestnenie pultov na predaj poľnohospodárskych  a kvetinárskych produktov 

a lesných plodín na trhovisku je sadzba: 6,- Sk  za m
2 

a deň,
 
alebo od 2 000,- Sk do 

5.000 ,- Sk za pult a kalendárny rok. 

7) Poplatok za užívanie verejného priestranstva je možné podľa uváženia určiť aj ročnou 

paušálnou sumou a to do 10 m
2 

 1 000,- Sk za každý m
2
 

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

nad 10  m
2
 

  

8) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného starostom 

 

§ 3 

POPLATOK ZA UŽÍVAYNIE 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. 

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. 
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3) Pokiaľ sa užívaný byt nie je stanovená ročná úhrada, základňa pre výpočet poplatku sa 

stanový podľa vyhlášky č. 60/64 Zb. v znení zákona SNR č. 15/925 Zb. o úhrade za 

užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu. 

4) Poplatok sa platí za každý i započatý mesiac vopred na základe platobného výmeru 

vydaného starostom. 

5) Od poplatku nie je možné oslobodiť. 

6) V prípade užívania priestorov na charitatívne účely a pre sociálne zariadenia 

v bytovcýh priestoroch  môže poplatníék požiadať starostu o úľavu z poplatku púri 

ohlásení vzniku poplatkovej povinnosti. 

7) Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu n a iné účely 

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

 

§ 4 

POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU 

 

1) Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní 

rekreačné alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia. 

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, 

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, 

 

3) Sadzba poplatku je 2,- Sk  za každé lôžko a deň. 

4) Poplatok sa platí vopred na základe platobného výmeru vydaného starostom na 

kalendárny rok. 

5) Od poplatku nie je možné oslobodiť ani poskytnúť úľavu. 

 

§ 5 

LOKALIZAČNÝ POPLATOK 

 

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

 

§ 6 

POPLATOK ZO PSA 

 

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

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

3) Poplatok sa platí v mieste trvalého bydliska majiteľa psa 

4) Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na prevádzanie alebo ochranu 

a) nevidomá osoba 

b) osoba s príjmom na hranici  životného minima 

c) bezvládna osoba 

d) držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S 

e) majiteľ, ktorý psa používa na vyhľadávanie plynov a drog 
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5) Pre poplatok sa určujú nasledovné sadzby: 

a) u osamelého dôchodcu 100,- Sk ročne 

b) v rodinných domoch 100,- Sk ročne 

c) z majiteľa, ktorý je členom organizácie, zaoberajúcej sa chovom psov 500,- Sk 

ročne, pričom majiteľ je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní výcviku psa. 

d) v ostatných prípadoch 1 000,- Sk ročne 

e) za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba 1 500,- Sk ročne 

 

6) Výšku poplatku určí na základe predložených dokladov pri ohlasovaní poplatkovej 

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

poplatkovej povinnosti. 

 

7) Poplatok sa platí vopred na kalendárny rok na základe platobného výmeru vydaného 

starostom. 

 

8) V mimoriadnych  a individuálnych prípadoch môže osamelá osoba požiadať 

o poskytnutie úľavy prípadne o oslobodenie od poplatku pri ohlásení poplatkovej 

povinnosti. 

 

§ 7 

POPLATOK ZO VSTUPNÉHO 

 

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

tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod. 

2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športové podujatie, kultúrne podujatie, ktorého 

celý výťažok jer určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a zo vstupného na 

podujatia organizované kultúrnymi zariadeniami zriadenými Miestnym 

zastupiteľstvom Bratislava-Petržalka. 

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

4) Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Miestnom úrade  Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka súčasne s písomným oznámením usporiadania podujatia. 

5) Sadzba poplatku je: 

a) 20% z vybraného vstupného, 

b) 10% vybraného vstupného ak ide o divadelné a 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 piateho dňa 

nasledujúceho mesiaca starosta. 

7) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného starostom. 

8) Od poplatku nie je možné oslobodiť ani poskytnúť úľavu. 

 

 

§ 8 

POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

A TABAKOVÝCH VÝROBKOV 

 

1) Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja 

výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 

2) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 
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3) Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, 

ubytovacie alebo iné pohostinské služby v rámci, ktorých predáva výrobky uvedené 

v odseku 1. 

4) Sadzba poplatku je 10%  ročne z prejnej ceny týchto výrobkov. 

5) Poplatník je povinný viesť osobitnú evidenciu nákupu a príjmov z predaja 

alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti 

správca poplatku vyrúbi paušálny ročný poplatok vo výške 500.000,- Sk 

6) Poplatok vyrúbi na základe predošlej evidencie starosta. Evidenciu je poplatník 

povinný predložiť najneskôr do 15. februára za uplynulý kalendárny rok. 

7) Poplatok sa platí spätne za uplynulý kalendárny rok na základe platobného výberu 

vydaného starostom. Poplatník si môže dojednať so správcom poplatku zálohové 

platby poplatku. 

8) Od poplatku nie je možné oslobodiť ani poskytnúť úľavu. 

 

§ 8a 

POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

1) Poplatok za zábavné za 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 zahraničnej 

mene pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 

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

alebo prevádzkuje. 

3) Sadzba poplatku je 15 000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj. 

4) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenie zábavného hracieho prístroja 

v priestoroch prístupných verejnosti na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

5) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného starostom. 

6) Poplatok je povinný ohlásiť miestnemu úradu vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

najneskôr do 15 dní. 

7) 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. 

 

 

§ 8 b 

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 zahraničnej 

mene alebo platobnej karty vydávajú 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: 
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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 druhov 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 v budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného 

priestranstva v mestskej časti. 

6) Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť miestnemu úradu najneskôr do 15 dní vznik a zánik 

poplatkovej povinnosti. 

7) Poplatok sa platí na základe platobného výmeru vydaného starostom 

8) 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. 

 

§ 9 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

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

starostovi, ktorý určí spôsob a formu prvej platby alebo vyúčtovania. 

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

3) Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, starosta zvýši včas 

nezaplatené poplatky o 50%. Rovnako sa postupuje v prípadoch, kde poplatok nemohol 

byť vyrúbený pre neohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti. Vyrúbené poplatky sa 

zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore. 

4) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodných pre vyrúbenie poplatku sa jeho 

správneho platenia vykonávajú orgány a organizácie poverené starostom. 

5) Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca 

kalendárneho roka, v ktorom sa starosta o skutočnosti, ktorá je premetom poplatkov 

dozvedel. 

6) Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho 

roka v ktorom nastala skutočnosť,, ktorá je predmetom poplatku. 

7) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy
2.

 

 

 

 

 

 

_______ 
2)

 zákon SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov 

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

   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 
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§ 10 

ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/1992 

o miestnych poplatkoch zo dňa 22.10.1992. 

 

§ 11 

SÚČINNOSŤ 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11. novembra 1993. 

 

 

 

          Ing. Anton  D o k t o r o v 

           starosta Mestskej časti 

               Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 


