NÁVRH

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015
a VZN č. 9/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 15 odseku 2 písm. a) sa za čiarkou na konci odseku pripája text : „pokiaľ doba užívania
verejného priestranstva nepresiahne 30 dní,“
2. V § 15 odseku 2 písm. b) sa za čiarkou na konci odseku pripája text : „pokiaľ doba užívania
verejného priestranstva nepresiahne 30 dní,“
3. V § 15 odseku 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo prezentáciu“ a bodka na konci odseku sa
nahrádza čiarkou a pripája sa text: „pokiaľ je predaj spojený s ukážkou výroby remeselných
výrobkov alebo tvorby umeleckých diel“.
4. V prílohe č. 2 k VZN č. 157/2014 sa
v bode 1.2 písm. i) znie: „ remeselné výrobky a umelecké diela

1,50“

v bode 1.2 sa dopĺňa písm. j), ktoré znie: „ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až i)“
v bode 1.4 písm. h) vypúšťajú slová „ prezentované priamo výrobcami a autormi“
v bode 1.4 písm. ch) sa slová „ výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.)“ vypúšťajú a
nahrádzajú slovami „ prvovýroby (med, ovocie, zelenina, semiačka, koreniny a pod.)“
bod 1.4 písm. i) znie: „predmet výroby v živnostenskom liste: odevná, textilná, brašnárska,
keramika, bižutéria, prútený tovar
2,50“
v bode 1.4 písm. k) sa sadzba „ 0,50“ mení na „0,80“
v bode 1.5 sa sadzba „0,20“ mení na „0,30“
Účinnosť
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznieslo dňa
11.12.2017 a účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2018.

JUDr. Katarína Macháčková v.r.
primátorka mesta

ZVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ TABULI DŇA 16.11.2017
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Dôvodová správa
Navrhované zmeny sa týkajú dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. V bode 1 a 2 návrhu
VZN sa mení rozsah oslobodenia od dane a to tak, že od dane bude oslobodené užívanie verejného
priestranstva na umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia len v prípade, že dĺžka
užívania verejného priestranstva nepresiahne 30 dní. Rovnako sa to bude týkať aj informačných,
reklamných a propagačných zariadení, vo vzťahu k týmto akciám. Pokiaľ doba užívania verejného
priestranstva presiahne 30 dní, daň sa vyrubí za celú dobu užívania verejného priestranstva sadzbou
dane určenou v prílohe č. 2 k VZN – bod 1.10 a 1.12.
V bode 3 návrhu VZN sa mení oslobodenie za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a umeleckých diel tak, že oslobodené
bude užívanie verejného priestranstva v prípade, že predaj bude spojený s praktickou ukážkou výroby
alebo tvorby diela.
V bode 4 návrhu VZN je zmena sadzieb dane za umiestnenie zariadení na predaj alebo poskytovanie
služieb počas príležitostných trhov (príloha č. 2 k VZN). K tejto zmene sa pristúpilo na základe záverov
z vyhodnotenia Baníckeho jarmoku v mestskej rade.
Zmeny v prílohe č. 2 k VZN:
V bode 1.2. sa určuje sadzba 1,50 € za predaj remeselných výrobkov a umeleckých diel z dôvodu, že
oslobodenie od dane sa viaže na praktickú ukážku výroby alebo tvorby počas ich predaja na
príležitostných trhoch na Námestí slobody.
V bode 1.4 písm. h) sa určuje sadzba 1,50 € pre umiestnenie zariadení na predaj remeselných
výrobkov a umeleckých diel, pokiaľ predaj nebude spojený s ukážkou výroby alebo tvorby. V bode 1.4
písm. ch) sa sadzba 1,50 € upresnila na výrobky vlastnej produkcie a prvovýroby potravinárskeho
sortimentu od prvovýrobcov, resp. z vlastnej pôdohospodárskej produkcie. Bod 1.4 písm. i) má nové
znenie a sadzbu, kde je vyšpecifikovaný predmet výroby podľa živnostenského listu (odevná, textilná,
brašnárska, výroba keramiky a bižutérie) so sadzbou 2,50 € . Vyšpecifikovanie týchto druhov výroby
má zabrániť tomu, aby sa predišlo stavu z minulosti, kde predajcovia deklarovali vlastnú výrobu
a pritom predávali nakúpený tovar z veľkovýroby, čo spôsobilo zníženie príjmov z tejto dane. Ďalej sa
v bode 1.4 písm. k) zvyšuje sadzba dane za parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach z 0,50 €
na 0,80 €, čím sa majú dosiahnuť vyššie príjmy na pokrytie revitalizácie verejnej zelene a opravu
obrubníkov v stredovom trávnatom deliacom pase na Ulici M. R. Štefánika.
V bode 1.5. sa zvyšuje sadzba dane za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií z 0,20 € na
0,30 €, z dôvodu, že tieto sú umiestňované na trávnatých plochách, ktoré je potrebné následne
upravovať, čo si vyžaduje zvýšené výdavky z rozpočtu mesta.
Znenie časti VZN so zapracovanými navrhovanými zmenami a doplnkami
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 12
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta,
najmä cesty, miestne komunikácie, námestia, spevnené plochy, parkoviská, parkovacie plochy, parky a
plochy verejnej zelene.
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(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj
výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a prezentačné akcie, umiestnenie zariadenia na
kultúrne, športové a iné podujatia, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, ktoré nie je reklamnou stavbou,
umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného
priestranstva, trvalé parkovanie vozidla.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie tiež umiestnenie reklamnej stavby na základe
povolenia na umiestnenie reklamného zariadenia vydaného do 31.12.2016 až do zosúladenia umiestnenia
tejto stavby so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení zákona č. 293/2014 Z. z.
(4) Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného priestranstva na
súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, obytného prívesu, vozidla po odhlásení
z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní.
§ 13
Sadzby dane
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené v prílohe č. 2 k tomuto VZN podľa účelu
osobitného užívania verejného priestranstva a počas podujatí konaných na území mesta. Sadzby dane sú
určené za každý aj začatý m2 osobitného užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 14
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámiť mestu svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti (deň začatia užívania verejného
priestranstva). V písomnom zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva uvedie svoje
identifikačné údaje a údaje potrebné na vyrubenie dane, a to najmä
a) fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého (prechodného ) pobytu, kontaktný
údaj, prípadne doručovaciu adresu,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania,
kontaktný údaj, prípadne doručovaciu adresu,
c) presné označenie verejného priestranstva – ulica, súp. č. stavby, parc. č. pozemku, výmera, náčrt
lokalizácie,
d) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva,
e) účel osobitného užívania verejného priestranstva,
f) uplatnenie nároku na oslobodenie od platenia dane podľa § 15.
(2) Pokiaľ sa na účel osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 12 ods. 2 a 3 vyžaduje
povolenie mesta – vydanie rozhodnutia podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach), potom sa verejné priestranstvo môže užívať len na základe
rozhodnutia vydaného mestom.
§ 15
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva mestom, právnickými osobami zriadenými
mestom a právnickými osobami založenými mestom, v ktorých je mesto jediným vlastníkom.
(2) Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva
a) na umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia bez vyberania vstupného, ktoré
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organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia,
nadácie, neinvestičné fondy, športové kluby, záujmové združenia právnických osôb, alebo účelové
zariadenia cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ doba užívania verejného priestranstva
nepresiahne 30 dní,
b) na umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia alebo iných hnuteľných vecí na
podujatiach s verejnoprospešným a charitatívnym programom, na ktorých sa nevyberá vstupné, pokiaľ
doba užívania verejného priestranstva nepresiahne 30 dní,
c) na umiestnenie zariadenia na predaj remeselných výrobkov a umeleckých diel výrobcami a autormi počas
príležitostných trhov, pokiaľ je predaj spojený s ukážkou výroby remeselných výrobkov alebo tvorby
umeleckých diel.
Príloha č. 2 k VZN č. 157/2014

1. Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v eurách/ m2 / deň
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb, prezentačné akcie mimo
príležitostných trhov
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného trhu
na Námestí slobody okrem 1.3.

1.1.
1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h
ch)
i)
j)
1.3.
1.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
1.5.
1.6.
a)
b)
1.7.
1.8.
a)
b)
1.9.
1.10.

občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj medovina)
občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )
umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia
potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení
drobné občerstvenie so spotrebou elektrickej energie - cukrová vata, pukance, varená
kukurica, a pod.
drobné občerstvenie bez spotreby elektrickej energie - cukrovinky, medovníčky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty
výrobky vlastnej produkcie a výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.)
semiačka, koreniny a pod.
remeselné výrobky a umelecké diela

ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až i)
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov počas príležitostného trhu Dni k pamiatke
zosnulých
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného trhu
Banícky jarmok
občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj burčiak a medovina)
občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )
umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia
potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení
drobné občerstvenie so spotrebou elektrickej energie - cukrová vata, pukance, varená
kukurica, a pod.
drobné občerstvenie bez spotreby elektrickej energie - cukrovinky, medovníčky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok
remeselné výrobky a umelecké diela
výrobky vlastnej produkcie a prvovýroby (med, ovocie, zelenina, semiačka, koreniny a pod.)
predmet výroby v živnostenskom liste: odevná, textilná ,brašnárska, keramika ,bižutéria,
prútený tovar
ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až i)
parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach
cirkusy, lunaparky a iné atrakcie

trvalé parkovanie motorových vozidiel
vozidlá slúžiace fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
ostatné vozidlá a vozidla taxi služby
skládky
rozkopávky verejného priestranstva
verejnej zelene
ciest, miestnych komunikácií a spevnených plôch
umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbárske práce
umiestnenie prenosného informačného, reklamného a propagačného zariadenie
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3.50

5.00
4,00
0.50
4.00
3,00
2,50
4.50
1.50
1,50
1,50
3,50
2,00

7.00
5,00
0.50
4,00
3.50
3,00
4.50
1.50
1,50
2,50
4,00
0.80
0.30
0,004
0,20
0,20
0,20
0,40
0,15

a)
b)
1.11.
1.12.

na verejnom priestranstve - Námestie slobody, spojovacie uličky Námestia slobody s Ulicou Matice
slovenskej a Ulicou M. Mišíka, Pribinovo námestie, Ulica Š. Moyzesa, Kláštorná ulica, časť miestnej
komunikácie od piaristického kostola po napojenie na Ulicu A. Hlinku po križovatku s Novou ulicou,
Ulica G. Švéniho od Námestia slobody po Kláštornú ulicu a Rastislavova ulica od Námestia slobody po
Ulicu M. Mišíka
na ostatnom verejnom priestranstve
umiestnenie reklamnej stavby
za umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové alebo iné podujatie

5,00
0,25
0,25
0,20

2. Sadzby dane za psa v eurách/ pes/rok
2.1.
2.2.

pes chovaný v byte, bytovom dome alebo v polyfunkčnej stavbe s prevahou bytovej plochy
pes chovaný na inom mieste ako 2.1 ( rodinné domy, záhradkárske osady, areály firiem )

40,00
15,00

3.Sadzba dane za ubytovanie v eurách/osoba/prenocovanie
3.

osoba za prenocovanie

1,00

4. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje v eurách/ prístroj/rok
4.

nevýherný hrací prístroj

200,00
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