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Obsah tohto úplného znenia má informatívny charakter 

 

S t a r o s t a 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

vyhlasuje 

úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 5/2004 

o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.07. 2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 03.01. 2006, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 12.07. 2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.01. 2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.06. 2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.07. 2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.07. 2009, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2009, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 24.07. 2009, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.04. 2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 01.12. 2012, okrem § 3 ods. 5 a 6, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.01.2013, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.07. 2013, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01. 2018, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 16.10. 2019, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.03. 2020, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 14.11. 2020. 

 

 

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

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 

podľa § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len “nariadenie“) je zaviesť zákonom o 

miestnych daniach ustanovené druhy miestnych daní, ktoré môžu byť správcom dane ukladané na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len “mestská časť“) a upraviť s tým súvisiace 

podrobnosti. 

§ 2  

Druhy miestnych daní 

Správca dane ukladá na území mestskej časti tieto miestne dane (ďalej len „daň“): 

a) daň za psa, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy,  

c) daň za predajné automaty, 

d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

§ 3  

Daň za psa 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou na území mestskej časti. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na 
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území SR podlieha evidencii psov. 

(2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(4) Základom dane za psa je počet psov. 

(5) Sadzba dane za psa a kalendárny rok je: 

a) 34,- Eur za každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého výška v kohútiku 

nepresiahne 43 cm, 

b) 67,- Eur za psa, ktorého kohútiková výška je 43 cm a viac, 

c) 17,- Eur za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu veľkosti. 

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa po jeho 

lopatky, v mieste začínajúcich krčných stavcov psa. 

(6) Sadzba dane za psa na jedného psa a kalendárny rok je 17,- Eur u osamelého dôchodcu 

s príjmom do výšky životného minima, alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na 

každého  ďalšieho psa u jedného daňovníka podľa § 3 ods. 5 písm. b), sa takto určená sadzba 

dane nevzťahuje.  

(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 3 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

(8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň za psa do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia na úhradu dane za psa. Pri oznamovaní daňovej povinnosti 

daňovník preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo iným dokladom 

totožnosti a očkovací preukaz psa - predmetu dane. 

(9) K ohláseniu zániku daňovej povinnosti daňovník predloží doklad od veterinára o úhyne psa, 

alebo o jeho zaregistrovaní v inej obci, alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej 

povinnosti a vráti evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri jeho registrácii v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

§ 4  

Daň za užívanie verejného priestranstva, okrem komunikácií I. a II. triedy 

(1) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä ulice, 

námestia, parky, cesty, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, nábrežia, mosty, 

priechody, podchody, nadchody, schody, terasy domov, prístupové a zásobovacie rampy, 

trhoviská, detské ihriská, plochy verejnej zelene, pokiaľ sú vo vlastníctve Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej časti. Verejným priestranstvom nie sú 

pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 
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(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný písomne 

oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane: 

a) vopred ak ide o krátkodobé užívanie verejného priestranstva bez vydania písomného 

rozhodnutia o povolení užívať verejné priestranstvo, 

b) daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

(4) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva a to najmä: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b) zriadenie staveniska a skládky materiálov všetkého druhu, umiestnenie stavebného 

zariadenia, veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov, 

rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania 

plánovanej údržby a plánovanej opravy inžinierskych sietí (plánované opravy 

inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie), 

c) umiestnenie predajného zariadenia, krátkodobý príležitostný predaj; sezónne záhradné 

sedenie, pričom verejné priestranstvo pred objektom prevádzkárne môže užívať len 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v danom objekte vykonáva povolenú podnikateľskú 

činnosť, 

d) umiestnenie technicko-zábavných atrakcií, umiestnenie cirkusov a iných atrakcií,  

e)  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

(5) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené: 

a) kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo 

podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely pre 

zariadenia sociálnych služieb v správe mestskej časti, 

b) predajné zariadenia, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné 

povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, 

c) trvalé parkovanie na vyhradenom mieste pre motorové vozidlo s parkovacím 

preukazom,
1
 

d) zriadenie staveniska a skládky materiálov všetkého druhu, umiestnenie stavebného 

zariadenia pri odstraňovaní havárií (prasknuté vodovodné potrubie, a pod.), okrem 

rekonštrukcií a opráv havarijného stavu. 

(6) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z 

verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo 

fyzickej osoby. Na tento účel je možné vyhradiť maximálne 10 % z existujúcich parkovacích 

miest bez parkovacích miest vyhradených pre motorové vozidlá s parkovacím preukazom
1
. 

(7) Sadzba dane za každý aj začatý m
2
, a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného 

priestranstva je: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (napr. opravárenských, 

kopírovacích), predaj novín, kníh a časopisov, a pod. je sadzba 0,066 EUR (2,- Sk)/m
2 

a 

deň, 

b) za dočasné umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, rekonštrukciu vrátane 

inžinierskych sietí (aj prevádzkových výkopov, zabezpečenia proti úrazu pri padaní 

                     
1 § 44 ods. 2  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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omietky alebo iného ohrozenia a pod.) a skládky materiálu všetkého druhu. Sadzba pri 

povolení na dočasné užívanie záberu verejného priestranstva je na dobu: 

1. do 3 mesiacov 0,331 EUR (10,- Sk)/m
2
 a deň, 

2. do 6 mesiacov 0,53 EUR (16,- Sk)/m
2
 a deň, 

3. viac ako 6 mesiacov 0,73 EUR (22,- Sk)/m
2
 a deň; 

Uvedené sadzby pri presne vymedzených prácach, ktoré podporuje aj mestská časť ako sú 

zateplenia obytných budov, vonkajšie rekonštrukčné a údržbové práce obytných budov za 

účelom obnovy, sa znižujú o 50%. 

c) za umiestnenie predajného zariadenia (predaj tovaru, ovocia, zeleniny, zmrzliny, 

rýchleho občerstvenia a pod.) je sadzba 0,199 EUR (6,- Sk)/m
2
 a deň, 

d) za umiestnenie cirkusov, jednotlivých prechodne pôsobiacich zariadení (atrakcií), 

kolotočov, hojdačiek, strelníc, a pod. je sadzba 0,066 EUR (2,- Sk)/m
2
 a deň, 

e) za trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla je sadzba za m
2
 a deň: 

1. za motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá (obvyklá parkovacia plocha 

12,5 m
2
): 0,13 EUR (4.- Sk)/m

2
 a deň pre fyzické a právnické osoby, 

2. za motorové vozidlá nad 3,5 tony - osobného automobilu (obvyklá parkovacia plocha 

12,5 m
2
), nákladného automobilu alebo autobusu (obvyklá parkovacia plocha 33,5 

m
2
): 0,56 EUR (17.- Sk)/m

2
 a deň za vozidlo pre fyzickú a právnickú osobu, 

3. za vozidlá taxislužby 0,23 EUR (7.- Sk)/m2 a deň. 

(8) Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného 

priestranstva uviesť: 

- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby, 

- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, 

- rodné číslo fyzickej osoby (fyzická osoba je povinná pri styku so správcom dane uvádzať 

rodné číslo),
2
 IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, 

- kontaktné číslo telefónu, faxu, 

- účel a miesto užívania verejného priestranstva, 

- povolenú dobu užívania verejného priestranstva dátum od - do, počet dní užívania, 

- skutočnú dobu užívania verejného priestranstva dátum od - do, počet dní užívania, 

- povolenú výmeru v m
2
, 

- skutočnú výmeru v m
2
, 

- v prípade oslobodenia vo fotokópii doklady o skutočnostiach preukazujúcich nárok na 

oslobodenie od platenia dane podľa tohto nariadenia (originály k nahliadnutiu), 

- dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka. 

(9)  

a) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Správca dane môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí, 

b) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

                     
2
 § 31 ods. 11 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov. 
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(10) Správca dane poskytne zľavu vo výške 15% z dane podľa § 4 ods. 7 písm. e) daňovníkovi, 

ktorý poskytne vyhradené parkovacie miesto v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. pre využitie 

ostatných vodičov s tým, že táto skutočnosť bude viditeľne vyznačená na dodatkovej tabuľke pre 

vyhradené parkovanie. 

§ 5 

Daň za predajné automaty 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

(3) Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce výlučne lístky hromadnej dopravy. 

 

(4) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a) 99,58 EUR (3 000,- Sk) za predajný automat tovaru potravinovej povahy, t. j. teplých 

alebo studených nápojov alebo balených potravín, 

b) 33,19 EUR (1 000,- Sk) za predajný automat tovaru iného charakteru ako pod písm. a) 

(napr. predaj žuvačiek, hračiek, novín). 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie.  

(6) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 

údajov a viesť evidenciu predajných automatov minimálne v rozsahu: 

a) označenie prevádzkovateľa, 

b) kontakt na prevádzkovateľa, 

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu, 

d) výrobné číslo a číslo registrácie predajného automatu. 

§ 6 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

(4) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a) 331,94 EUR (10 000,- Sk) za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling, biliard, 

gulečník), 

b) 66,39 EUR (2 000,- Sk) za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. šípkové 

automaty, flippery). 

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
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v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.   

(6) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto 

údajov a viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne v rozsahu:  

a) označenie prevádzkovateľa, 

b) kontakt na prevádzkovateľa, 

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

d) výrobné číslo a číslo registrácie nevýherného hracieho prístroja. 

§ 7 

Spoločné ustanovenia k dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie 

prístroje 

(1) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať 

priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku 

tejto daňovej povinnosti. 

(2) Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca 

dane rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. Januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na 

celé zdaňovacie obdobie. 

(3) Ak daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať 

čiastkové daňové priznanie k tejto dani ku ktorej zanikne daňová povinnosť správcovi dane 

najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 

pomernej časti dane zaniká ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v uvedenej lehote. 

(4) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane 

v hotovosti do pokladne správcu dane, bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, 

elektronickou platbou, alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne smerovanie platby 

je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti najmä variabilný symbol. 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.
3
 

(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta mestskej časti uložiť právnickej 

osobe pokutu podľa osobitného predpisu.
4
 

(3) Na konanie vo veciach daní sa vzťahujú osobitné predpisy.
5
 

(4) Daňové konanie ako i úkony spojené so správou miestnych daní podľa tohto nariadenia na 

území mestskej časti vykonáva Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

                     
3
 § 35 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 

znení neskorších predpisov. 
4
 zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

5
 zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov . 
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§ 9 

Zrušovacie ustanovenia 

S účinnosťou od 1. januára 2005 sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 2/2004 o miestnych poplatkoch. 

 

Ján Hrčka 

starosta 

Prílohy: 

1 -  Vzor oznámenia vzniku a zániku daňovej povinnosti za psa. 

2 - Vzor oznámenia vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 

3 - Vzor oznámenia vzniku daňovej povinnosti za predajné automaty. 

4 - Vzor oznámenia vzniku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje. 

5 - Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu.  
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Príloha č. 1 

  

P r e h l á s e n i e - odhlásenie sa z evidencie na dani za psa 

Podpísaný/á  ............................................................................................  RČ:  ..........................  

bytom v Petržalke ulica  .....................................................................  prehlasujem týmto, že 

dňom  ..........................................  nechovám psa č. registračnej známky ..................................  

z dôvodov:  .................................................................................................................................  

V Bratislave, dňa  ...............................  

Podpis držiteľa psa  ............................  

Číslo OP:  ...........................................  

Overil:  ...................................   
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Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov 

Miestny úrad mestskej časti 

Príloha č. 2 
Bratislava-Petržalka k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach 

 

Oznámenie vzniku6) alebo zániku*) daňovej povinnosti 

za užívanie verejného priestranstva 

Poučenie: 
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného 

priestranstva. Daňovník je povinný písomne bezodkladne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby: 
 

Obchodný názov právnickej osoby: 
 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: 
 

Sídlo právnickej osoby: 
 

Rodné číslo fyzickej osoby: 
 

IČO právnickej osoby, alebo FO podnikateľa: 
 

Kontakt (telefón, fax, e-mail): 
 

Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného 

priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu verejného 

priestranstva, ak sa nevyžaduje povolenie cestného 

správneho orgánu: 

 

Povolenie vydal: 
 

Účel užívania verejného priestranstva: 
 

Povolená doba užívania verejného priestranstva 

od - do: 

 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva 

od - do: 

 

TA 1 2 2 2 

Povolená výmera v m : 

 

ri1 . 2 2 2 2 

Skutočná výmera v m : 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý 

právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

V Bratislave, dňa ...........................  

podpis a pečiatka daňovníka  

                     

6 nehodiace sa prečiarknuť 
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Miestny úrad mestskej časti Príloha č. 3 

Bratislava-Petržalka k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach 
 

Oznámenie vzniku*) alebo zániku*) daňovej povinnosti 

za predajné automaty 

Poučenie: 
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich 

prevádzkovania. 

(9) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby: 
 

Obchodný názov právnickej osoby: 
 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: 
 

Sídlo právnickej osoby: 
 

Rodné číslo fyzickej osoby: 
 

IČO právnickej osoby, alebo FO podnikateľa: 
 

Kontakt (telefón, fax, e-mail): 
 

Miesto (adresa) prevádzkovania predajného 

automatu: 

 

Bližší popis umiestnenia predajného automatu: 

(poschodie, miestnosť) 

 

Druh a názov predajného automatu: 
 

Dátum začatia prevádzkovania predajného 

automatu: 

 

Dátum ukončenia prevádzkovania predajného 

automatu: 

 

Výrobné číslo predajného automatu: 
 

Číslo registrácie predajného automatu: 
 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý 

právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

V Bratislave, dňa ...........................  

*) nehodiace sa prečiarknuť  

podpis a pečiatka daňovníka 



11 

 

Miestny úrad mestskej časti 

Príloha č. 4 
Bratislava-Petržalka k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach 

 

Oznámenie vzniku*) alebo zániku*) daňovej povinnosti 

za nevýherné hracie prístroje 

Poučenie: 
(9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom 

ukončenia ich prevádzkovania. 

(10) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti správcovi 

dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby: 
 

Obchodný názov právnickej osoby: 
 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: 
 

Sídlo právnickej osoby: 
 

Rodné číslo fyzickej osoby: 
 

IČO právnickej osoby, alebo FO podnikateľa: 
 

Kontakt (telefón, fax, e-mail): 
 

Miesto (adresa) prevádzkovania nevýherného 

hracieho prístroja: 

 

Bližší popis umiestnenia nevýherného hracieho 

prístroja: (poschodie, miestnosť) 

 

Druh a názov nevýherného hracieho prístroja: 
 

Dátum začatia prevádzkovania nevýherného 

hracieho prístroja: 

 

Dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného 

hracieho prístroja: 

 

Výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja: 

 

Číslo registrácie nevýherného hracieho 

prístroja: 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý 

právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

V Bratislave, dňa ...........................   ...................................................................................  

podpis a pečiatka daňovníka 

*) nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Príloha č.5 

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 

1) Parkovacie plochy 

Vyhradené parkovacie miesto, môže byť povolené pre osobné motorové vozidlá kategórie 

M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami 

okrem sedadla vodiča) a pre nákladné vozidlá kategórie N1 (vozidlá projektované a 

konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 

500 kg) do dĺžky vozidla 5,3 m, na parkoviskách alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré 

sú súčasťou komunikácii III. triedy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(ďalej len „mestská časť“). 

Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným 

značením. 

Počet vyhradených miest pre FO a PO bude maximálne 10 % z kapacity jednotlivých 

parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej 

dopravným značením. 

Mestská časť si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, pokiaľ by rozmery vozidla 

bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest. 

Vyhradené parkovacie miesta budú opatrené technickým zariadením na kontrolu využitia 

vyhradeného parkovacieho miesta držiteľom povolenia. Za týmto účelom držiteľ povolenia 

umiestni v motorovom vozidle, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie k 

vyhradeniu parkovacieho miesta, čip vydaný držiteľovi povolenia mestskou časťou. 

Za účelom optimalizácie parkovacieho priestoru parkoviska je mestská časť oprávnená na 

vlastné náklady a so súhlasom držiteľa povolenia premiestniť vyhradené parkovacie miesto na 

miesto nachádzajúce sa v blízkom okolí pôvodného vyhradeného parkovacieho miesta, za 

podmienky, že budú dodržané rovnaké, resp. obdobné kvalitatívne podmienky parkovania 

držiteľa povolenia. 

2) Spoločné zásady 

2.1 Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať 

a) držiteľovi parkovacieho preukazu
1
 alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s 

osobou vlastniacou parkovací preukaz a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa 

takéhoto preukazu, na 1 byt, na dobu neurčitú, pre jedno osobné motorové vozidlo alebo 

nákladné vozidlo do dĺžky vozidla 5,3 m podľa bodu 1 týchto Zásad pre vydávanie 

povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len „Zásady“), ktorého vlastník 

alebo držiteľ má trvalý pobyt v mestskej časti v lokalite, v ktorej vyhradenie 

parkovacieho miesta žiada, 

2.2 Povolenia k vyhradeniu nového parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia 

užívania verejného priestranstva od 1. apríla do 15. novembra. 

2.3 Držiteľ povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len „držiteľ povolenia“) znáša 

finančné náklady na zriadenie, zmenu, presun, údržbu a odstránenie vyhradeného 

parkovacieho miesta vo výške skutočných nákladov. Dopravné značenie ako súčasť 

komunikácie je majetkom mestskej časti. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých 

parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta. 

2.4 Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia 

dopravného značenia a do 30 dní od úhrady nákladov podľa bodu 2.3 týchto Zásad. 
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2.5 Ak má držiteľ povolenia záujem o užívanie vyhradeného parkovacieho miesta aj po 

skončení lehoty platnosti povolenia, musí minimálne 30 dní pred ukončením platnosti 

povolenia podať do podateľne miestneho úradu mestskej časti novú žiadosť podľa 

uvedeného postupu a všetky skutočnosti opäť zdokladovať, z dôvodu overenia splnenia 

základných podmienok pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

2.6 Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek 

zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska. 

2.7 Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany mestskej časti z dôvodu: 

a) Zmeny dopravnej politiky na území mestskej časti, 

b) zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívny a právnych predpisov, 

c) užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej 

premávky vykonanej dopravným značením, 

d) zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne 

vymedzenej k státiu, 

e) osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápací parkovací kôl, rám a pod.) na 

vyhradenom parkovisku, 

f) nesplatenia úhrady vyrubenej miestnej dane v zákonom stanovenej lehote, 

g) nedodržania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v platnom znení, 

h) neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre 

užívanie parkoviska, 

i) preukázaného opakovaného využitia vyhradeného parkovacieho miesta na parkovanie 

motorového vozidla odlišného od motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi 

povolenia vydané povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta. Uvedené neplatí v 

prípade, ak na vyhradenom parkovacom mieste parkuje motorové vozidlo odlišné od 

motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie k vyhradeniu 

parkovacieho miesta, bez vedomia a súhlasu držiteľa povolenia, 

j) ak držiteľ povolenia bez primeraného odôvodnenia nesúhlasí s premiestnením 

vyhradeného parkovacieho miesta podľa bodu 1 týchto Zásad, 

k) nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 

l) ak nebude držiteľ povolenia registrovaný v elektronickom informačnom systéme 

mestskej časti podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- 

Petržalka č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v platnom znení (ďalej 

len „VZN č. 13/2019“). 

 

 

 

 

 

 

§ 44, ods. 2) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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2.8 Platnosť povolenia zanikne dňom zrušenia povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 

vydaného mestskou časťou. Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovacie miesto 

bude odstránené v lehote do 30 dní od podania oznámenia o zrušení povolenia k vyhradeniu 

parkovacieho miesta na poštovú prepravu. 

2.9 Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že: 

a) je neúplná, 

b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 

miesta, 

c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu 

nenachádza. 

2.10 Držiteľ povolenia vydaného pred účinnosťou týchto Zásad je povinný zaregistrovať sa v 

elektronickom informačnom systéme mestskej časti podľa VZN č. 13/2019 najneskôr do 

30.11.2020. V opačnom prípade platnosť povolenia zanikne podľa bodu 2.7 týchto Zásad. 

3) Postup 

Žiadateľ vyplní a podpíše formulár Žiadosť o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 

miesta. Vyplnený a podpísaný formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, osobne, alebo poštovou 

prepravou. Povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa budú vydávať podľa poradia podania 

žiadosti. 

4) Fyzická osoba, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s parkovacím preukazom, prípadne 

osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou takéto preukazy, ktorá má 

trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu 

Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho 

miesta spĺňať: 

a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku, 

b) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny - fotokópia parkovacieho preukazu, 

c) je držiteľom osobného motorového vozidla alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 

5,3m (podľa bodu 1 týchto zásad) - úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného 

motorového vozidla, 

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ 

môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite, 

e) je registrovaný v elektronickom informačnom systéme mestskej časti podľa VZN č. 

13/2019. 


