
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti  Bratislava Petržalka 

č. 7/1992 z 22. októbra 1992 

o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1991  Mestskej časti Bratislava Petržalka z 18. apríla 

1994 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava Petržalka. 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Petržalka podľa § 15, ods. 2 písm. a/ 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a § 

15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto  

doplnku 

Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch v Mestskej časti Bratislava 

Petržalka: 

 

(1) v § 1 za písm. g/ sa vkladajú písm. h/ a ch/ v znení: 

h/ poplatok za zábavné hracie prístroje 

ch/ poplatok za predajné automaty. 

 

(2) v § 3 v bode 2 sa vkladá veta: 

„Úhrada za služby spojené s užívaním bytu sa do úhrady za byt alebo časti bytu 

nezapočítava“. 

 

(3) v § 5 bod 2 znie: 

„Poplatok sa neplatí za umiestnenie zariadení železničnej dopravy zariadení za na 

základnú činnosť spojov, autobusovej, lodnej, leteckej a mestskej hromadnej dopravy, 

vodární a kanalizácií, energetických a teplárenských zariadení, zariadení Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, stavieb ekologického charakteru, zariadení podnikov 

povodí a organizácií lesného hospodárstva  slúžiaceho na verejnoprospešné účely, 

zariadení liečebnopreventívnej starostlivosti, zriadení neziskových sociálnych služieb 

a rehabilitačno rekreačnej alebo kúpeľnej liečby“. 

 

(4) § 7 bod 5 znie: 

Sadzba poplatku: 

a/ 30% vybratého vstupného na burzy 

b/ 15% zo zisku z vybratého vstupného na ostatné podujatia s výnimkou divadelných 

predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav a vedecko-  

informatívnych prednášok 

 

(5) Za § 8 sa vkladajú  § 8a a 8b v znení: 

 

§ 8a 

Poplatok za zábavné hracie prístroje 

 

(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 v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, 

pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 
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(2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj 

umiestnila alebo prevádzkuje. 

 

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

 

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja 

v priestoroch prístupných verejnosti na území Mestskej časti Bratislava 

Petržalka. 

 

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

 

(6) Poplatník 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 začatie jeho 

prevádzkovania. 

 

 

§ 8b 

Poplatok za predajné automaty 

 

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

ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej mene,. prípadne 

v zahraničnej mene alebo platobnej karty vydávajú zákazníkom vybraný tovar. 

 

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

alebo prevádzkuje. 

 

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

a) lístky hromadnej dopravy. 

b) potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov, 

c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 

 

(4) Sadzba poplatku je: 

a/ 1000,-  Kčs ročne za predajný automat obsahujúcu v skladbe ponúkaného 

tovaru najviac 10 druhov tovaru, 

b/ 2000,- Kčs ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru, 

c/ 5000,- Kčs ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru cigarety a alkohol. 

 

(5) Poplatková povinnosť vzniká umiestnením predajného  automatu na verejnom 

priestranstve, na 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. 
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(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. 

 

§ 2 

 

Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. novembrom 1992. 

 

 

        Ing. Anton Doktorov 

        starosta Mestskej časti 

        Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

 

 


