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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2021 zo dňa 14.12.2021, 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 ods. 2 písm. a) 

a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, § 2 a § 12 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 57 ods. 1 

písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok 

za rozvoj“) na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), sadzby 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti a spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu 

poplatku za rozvoj a jeho použití. 

 

§ 2 

Sadzba poplatku za rozvoj 

 

Mestská časť ustanovuje sadzby poplatku za rozvoj za každý, aj začatý m² podlahovej plochy 

nadzemnej časti stavby na území mestskej časti Bratislava-Petržalka nasledovne: 

a) 35,00 eur za stavby na bývanie, 

b) 35,00 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

c) 35,00 eur za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

d) 35,00 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané 

na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

e) 35,00 eur za ostatné stavby; 

 

§ 3 

Zverejnenie informácií 

 

Mestská časť zverejní informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení 

použitia výnosov podľa realizovaných projektov raz ročne, a to vždy do 30. júna kalendárneho roka 

a) na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk v Záverečnom účte 

za predchádzajúci kalendárny rok a zároveň 

b) v oznámení vyvesenom na úradnej tabuli po dobu jedného roka a zverejnenom na internetovej 

stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk. 

 

http://www.petrzalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
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§ 4 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2017 

z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení VZN č. 21/2019. 

 

§ 5 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 Ján Hrčka v. r. 

 starosta  

 


