
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 1/1991 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 hlavnom meste SR Bratislave na týchto zmenách a doplnení 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka zákona SNR č. 

544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch uznieslo sa tomto všeobecne záväznom nariadení 

o miestnych poplatkoch na území mestskej časti Bratislava Petržalka:  

 

§  1 

Úvodné ustanovenie 

Mestská časť Bratislava Petržalka /ďalej len „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 na ubytovaciu kapacitu, 

d) lokalizačný poplatok, 

e) poplatok za psa, 

f) poplatok zo vstupného, 

g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

 

§ 2 

Poplatok za užívanie verejného priestranstva 

 

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

verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestenie  zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb, umiestnenie stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia, cirkusu, lunaparku 

a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 

a pod.  

(2) Poplatok sa neplatí tiež za kultúrne a športové podujatia usporiadané na 

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

charitatívne a verejnoprospešné účely.  

(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. V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje Miestny úrad Bratislava 

Petržalka /ďalej len „miestny úrad“/.  

(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 vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak motorového 

vozidla, príves/ na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako tri mesiace. 

(5)Poplatok platia právnické a 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 zaradenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /opravárenských , 

kopírovacích, predaj novín, kníh a časopisov aj stánky PNS a pod./ 
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je sadzba: 1,- Kčs za 1 m
2 

a deň, 

b) za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné rekonštrukčné 

práce inžinierskych sietí /vrátane prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho 

zariadenia pri padaní omietky a pod./ a skládky stavebného materiálu pre výstavbu 

a uvedené práce. 

Sadzba pri povolení na používanie verejného priestranstva na dobu  

do 3 mes.      2,- Kčs za 1 m
2 

a deň 

do 6 mes.      3,- Kčs za 1 m
2 

a deň 

7 mes. a viac     4,- Kčs za 1 m
2 

a deň 

pri prekročení povolenej doby miestny úrad  

vyrúbi  poplatok a to sadzbou   10,- Kčs  za 1 m
2 

a deň 

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

zelenina, zmrzlina a pod./, 

je sadzba       6,- Kčs za 1 m
2
 a deň/, 

d) za umiestnenie reklamného zariadenia a pútača je sadzba 

5,- Kčs za 1 m
2 

a deň, 

e) za umiestnenie cirkusov je sadzba  2,- Kčs za 1 m
2
 a deň, 

f) za umiestnenie jednotlivých porechodne pôsobiacich zariadení /atrakcií/, 

kolotočov, hojdačiek, strelníc a pod. je poplatok stanovený jednorazovou 

paušálnou sumou a to na dobu zaujatia 

do 10 dní       500,-   -    3000,- Kčs /podľa rozsahu/ 

do 1 mes.            1500,-   -    6000,- Kčs /podľa rozsahu/ 

do 12 mes.            6000,-   - 30 000,- Kčs /podľa rozsahu/, 

g) za trvalé parkovanie osobného vozidla a karavána je sadzba 

      5000,- Kčs za vozidlo a rok – fyzická osoba 

   10 000,- Kčs za vozidlo a rok – právnická osoba 

za trvalé parkovanie nákladného vozidla a autobusu je poplatok dvojnásobný. 

potvrdenie o zaplatení je majiteľ povinný umiestniť na vozidle na viditeľnom 

mieste, 

h) za umiestnenie pultov na predaj poľnohospodárskych a kvetinárskych produktov a 

lesných plodín na trhovisku je sadzba: 

         6,- Kčs za 1 m
2 

a deň alebo 

2000,-  - 5000,- Kčs za pult a kalendárny rok. 

(7) Poplatok za užívanie verejného priestranstva je možné podľa uváženia miestneho 

úradu určiť aj ročnou paušálnou sumou a to: 

do     3 m
2          

1 000,- Kčs 

do   10 m
2       

10 000,- Kčs 

nad 10 m
2       

10 000,- Kčs + 500,- Kčs za každý m
2 

nad 10 m
2. 

 

 

§ 3 

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

 

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

platí užívateľ 

bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie. 

(2) Sadzba poplatku je ročne päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt, prípadne 

pomerná časť za m
2
 pri užívaní časti bytu /miestnosti/.  

(3)     Poplatok určí na základe vydaného povolenia podľa § 57 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. 

o hospodárení s bytmi  v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb. miestny úrad.  
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(4) Pokiaľ za užívaný byt nie je stanovená ročná úhrada, základňa pre výpočet poplatku sa 

stanoví podľa vyhl. č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené 

s užívaním bytu v znení neskorších predpisov. 

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

vydaného miestnym úradom. 

(6)  Od poplatku nie je možné oslobodiť. 

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

v bytových priestoroch môže poplatník  požiadať miestny úrad o úľavu z poplatku pri 

ohlásení vzniku poplatkovej povinnosti. 

 

§ 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) Sadzba  poplatku je 2,- Kčs za každé lôžko a deň. 

(3) Poplatok sa platí vopred na základe platobného výmeru vydaného miestnym úradom 

na kalendárny rok. 

(4) Od poplatku nie je možné oslobodiť ani poskytnúť úľavu. 

 

§ 5 

Lokalizačný poplatok 

 

(1) Lokalizačný poplatok sa platí za umiestnenie kancelárie, prevádzkarne, obchodných 

priestorov, skladu alebo iného zariadenia slúžiaceho na podnikateľskú alebo inú 

zárobkovú činnosť v mestskej časti. 

(2) Poplatok sa neplatí za umiestnenie zariadenia na základnú činnosť spojov, železničnú, 

leteckú, lodnú a mestskú hromadnú dopravu a ak sa bude za užívanie priestorov 

uvedených v odseku 1 vyberať poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely 

ako na bývanie alebo poplatok za užívanie verejného priestranstva. 

(3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba /užívateľ alebo vlastník objektu/ 

podnikajúca alebo vykonávajúca inú zárobkovú činnosť v priestoroch uvedených 

v odseku 1 podľa osobitných predpisov 
2/

. 

(4) Sadzba poplatku je 20% ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému nájomnému 

z nebytových priestorov za užívanie priestorov uvedených v odseku 1, ktoré je 

v mieste obvyklé. 

 

_____________________________________________________________________ 
1/ 

§ 57 ods. zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona SNR č. 159/1971 

Zb. 
2/

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. 

  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. 

  Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve 

  Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobkom družstevníctve. 

  Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. 

  Zákon č. 173/1988 o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 

112/1990 Zb./ 
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(5) U užívateľov a súčasne vlastníkov objektov sa základňa pre výpočet  stanoví podľa 

vyhlášky č. 585/1990 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov 

a Všeobecne záväzného nariadenia o cenovej regulácii nájomného z nebytových 

priestorov v mestskej časti. 

 

(6) Poplatok určí u užívateľov na základe predloženej zmluvy o nájme nebytových 

priestorov a u užívateľov a súčasne vlastníkov objektov na základe kolaudačného 

rozhodnutia, prípadne stavebného povolenia a dokumentácie objektu miestny úrad. 

Doklady musí poplatník predložiť pri ohlásení poplatkovej povinnosti. Poplatok sa 

vyberá počínajúc dňom prenajatia nebytových priestorov alebo nadobudnutia objektu. 

(7) Poplatok sa platí vopred na základe platobného výmeru miestneho úradu. 

(8) Od poplatku nie je možné oslobodiť. V prípade vykonávania drobných remeselných 

prác, verejnoprospešných alebo v mestskej časti nedostatkových služieb, môže 

poplatník požiadať miestny úrad o úľavu z poplatku pri ohlásení vzniku poplatkovej 

povinnosti. 

 

§ 6 

Poplatok za psa 

 

(1) Poplatok za psa 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 ba sprevádzanie alebo ochranu: 

a) nevidomá osoba, 

b) dôchodca 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. 

 

(5) Pre poplatok sa určujú nasledovné sadzby: 

a) u osamelého dôchodcu                 300,-  Kčs ročne, 

b) v rodinných domčekoch   100,-  Kčs ročne, 

c) u majiteľa služobných plemien, ktorý je členom organizácie zaoberajúcej sa 

chovom psov      400,- Kčs ročne, 

d) majiteľ, ktorý je sociálne alebo zdravotne postihnutý 

300,- Kčs ročne, 

e) v ostatných prípadoch                 1000,- Kčs ročne, 

f) za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba poplatku 

1500,- Kčs ročne. 

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

povinnosti miestny úrad. 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 miestnym úradom. 

(8) V mimoriadnych a individuálnych prípadoch môže osamelá osoba požiadať 

o poskytnutie úľavy, prípadne o oslobodenie od poplatku pri ohlásení vzniku 

poplatkovej povinnosti. 
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§ 7 

Poplatok zo vstupného 

 

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

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

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

ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely zo 

vstupného na podujatia, organizované kultúrnymi zariadeniami zriadenými 

Miestnym zastupiteľstvom Bratislava Petržalka /ďalej len „miestne zastupiteľstvo/. 

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

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

súčasne s písomným oznámením usporiadania podujatia. Registráciu vstupeniek 

vykoná oddelenie, ktoré vydalo povolenie o usporiadaní. 

(5) Sadzba poplatku je s výnimkou divadelných predstavení, koncertov vážnej hudby, 

umeleckých výstav a vedecko-informatívnych prednášok 15% zo zisku 

z vybraného vstupného. 

(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 miestnym úradom. 

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

 

§ 8a 

Poplatok z predaja lakoholických 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. 

(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 predajnej 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,- 

Kčs. 

(6) Poplatok vyrúbi na základe predloženej evidencie miestny úrad, ktorú je poplatník 

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

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

výmeru vydaného miestnym úradom. Poplatník si môže dojednať so správcom 

poplatku zálohové platby poplatku. 

(8) Od poplatku nie je možné oslobodiť ani poskytnúť úľavu. 
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§ 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

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

povinnosti miestnemu úradu, ktorý určí spôsob a formu prvej platby alebo 

vyúčtovania. 

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

(3) Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, miestny 

úrad ich vyrúbi platobným výmerom a zvýši včas neodvedené 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 a jeho 

správneho platenia vykonáva Miestny úrad Bratislava Petržalka. 

(5) Poplatky nemožno vyrúbiť  ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca 

kalendárneho roka. v ktorom sa miestny úrad o skutočnosti, ktorá je predmetom 

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.
3/

 

(8) Správu miestnych poplatkov vykonáva miestny úrad. 

(9) Pre rok 1991 sa ohlasovacia povinnosť vzniku poplatkovej povinnosti predlžuje 

do 31. mája 1991. 

(10) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca pre 

územie mestskej časti účinnosť Nariadenie NVB o miestnom poplatku zo 

vstupného zo 6. februára 1981. 

(11) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 8. májom 1991. 

 

 

 

Ing. Anton Doktorov 

starosta mestskej časti 

                                              Bratislava Petržalka 

 

 

 

 

 

 

 
3/

 Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov. 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 

  


