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                                                                            N Á V R H         

     

     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    

 

                                                                              v y d á v a   

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 133/2012 

o miestnych daniach 

                                                                               § 1 

    Základné ustanovenie  

(1) Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa § 11 ods.  4 písm. d) a e)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom         
zriadení v znení neskorších predpisov  rozhodlo, že v nadväznosti  na § 2 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov mesto  Prievidza ( ďalej len „mesto“ ) ukladá  a spravuje  tieto miestne dane:                                                    

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje, 

    f)  daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.  
 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN“ ) v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
určuje sadzby miestnych daní,  rozsah a podmienky oslobodenia a zníženia miestnych daní, upravuje náležitosti 
oznamovacej povinnosti, určovania a vyberania  miestnych daní  podľa odseku 1. 
 

                                                                     Daň z nehnuteľností 
 

§ 2 
 

  Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

     a) daň z pozemkov, 

 b) daň zo stavieb, 

 c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov"). 

   

                                                                 Daň z pozemkov 
                                                                                           

§ 3  

  Predmet dane 
 

  Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území  mesta v členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 

b) záhrady, 

     c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

     d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané  

         vodné  plochy,  

     e) stavebné pozemky. 

                                                                                                § 4 

Hodnota pozemkov 
 

Pre výpočet základu dane z pozemkov uvedených v § 3 písm. d) mesto ustanovuje hodnotu týchto pozemkov 

vo výške 0,1609 eura za 1 m2. Táto hodnota sa použije vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
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znaleckým posudkom (predpis o stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov).  

                                                                                    

§ 5                                                                               

Sadzby dane 

     Ročné sadzby dane z pozemkov v členení podľa § 3  sú určené v prílohe č. 1 k tomuto VZN.                       
                                                                                  

   Daň zo stavieb 
 

§ 6 

Predmet dane 
 

    Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta v členení: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) stavby na pôdohospodársku  produkciu,  skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na 

tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu, 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným  

     podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) . 

 
§ 7 

Sadzby dane 
 

(1) Ročné sadzby dane zo stavieb v členení  podľa § 6  za každý aj začatý m2 zastavanej  

plochy sú určené v prílohe č. 1 k tomuto VZN. 

 

(2) Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách sa  za  každé ďalšie podlažie okrem prvého  

nadzemného podlažia určuje v sume 0,10 eura.      

 

Daň z bytov 
 

§ 8 

Sadzby dane 
 

    Ročné sadzby dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového    

    priestoru sú určené v prílohe č. 1 k tomuto VZN v členení: 

a) byty, 

b) nebytové priestory - garáže,  

c) nebytové priestory okrem garáži.  
 

Spoločné  ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
                                                                       

§ 9 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Mesto oslobodzuje od dane z pozemkov:    

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c )  močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany  

      vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov  

      prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa, 
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           d)  časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,  

                 geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a  

                 televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v  

                 lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov.  

 

      (2) Mesto oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov: 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré  slúžia na  ich trvalé bývanie, 

b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie. 

 

 (3) Nárok na oslobodenie od dane sa uplatňuje v priznaní k dani z nehnuteľnosti. Nárok na oslobodenie 

podľa ods.2 písm. a)  preukáže daňovník aktuálnym dokladom v lehote do  31. januára  v príslušnom 

zdaňovacom období.   

         

 

Daň za psa 
 

§ 10 

Sadzby dane 
 

       Sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok v členení podľa miesta chovu psa  sú určené v prílohe  

       č. 2 k tomuto  VZN. 
 § 11 

Oslobodenie od dane 
 

    (1) Mesto od dane za psa  oslobodzuje daňovníkov, ktorými sú: 
    a) osamelo žijúca osoba vo veku 65 a viac rokov (veková hranica sa počíta k 1. januáru zdaňovacieho    
        obdobia), 

           b) útvary policajného zboru SR, 
     c) osoba, ktorej pes vykonáva záchranárske práce, 
     d) osoba, ktorej pes slúži pre potreby Mestskej polície Prievidza.      
 

     (2) Mesto daň za psa znižuje:  
           a) o 50 % osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobe, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom  
               maloletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
           b) o 25 % osobe, ktorá preukáže, že pes, ktorý je predmetom dane pochádza z Útulku zvierat v Prievidzi  
               (daňovník preukáže potvrdením z útulku). 
 

(3) Oslobodenie podľa odseku 1 písm. a)  a  zníženie dane podľa odseku 2 písm. a) sa môže uplatniť  
      len na  jedného psa a nevzťahuje sa na evidovaných nebezpečných psov. 
 
      (4) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) sa vzťahuje na osobu, ktorá žije sama na trvalom pobyte  
      alebo preukáže, že ďalšia  osoba na spoločnom trvalom pobyte sa  v zdaňovacom období trvalo nezdržiava  
      v mieste trvalého pobytu.  

 
      (5) Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie podľa ods. 1 písm. a), c) a d) a zníženie dane podľa ods. 2 
      predloží daňovník mestu pri podaní priznania k dani za psa, resp. do 31. januára  v príslušnom zdaňovacom  
      období, pokiaľ už pes je predmetom dane.  
       

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 a poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia na prezentačné a iné akcie, umiestnenie zariadenia 

cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie informačného, reklamného a propagačného 

zariadenia, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, 

trvalé parkovanie vozidla a pod.   

 

(3)Za trvalé parkovanie sa považuje 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 podľa účelu osobitného užívania verejného  

     priestranstva  v  prílohe č. 2 k tomuto VZN. Sadzby  dane sú určené za každý aj začatý m2 osobitného  

     užívaného verejného  priestranstva a každý aj začatý deň. 

 

                                                                                        § 14 

                                                          Náležitosti oznamovacej povinnosti   

 

    (1) Užívať verejné priestranstvo na účely podľa  § 12 ods. 2 a 3 môžu fyzické osoby alebo právnické osoby  

   (ďalej len „ daňovník“)  na základe povolenia vydaného mestom (vydáva  príslušný organizačný útvar).   

    V žiadosti o povolenie na osobitné  užívanie verejného priestranstva daňovník uvedie svoje  identifikačné  

    údaje a údaje  potrebné na vyrubenie dane, a to najmä: 
    - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo (miesto podnikania) 
    - rodné číslo alebo IČO 
    - presné označenie verejného priestranstva  a jeho výmeru 
    - deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného  priestranstva  
    - účel osobitného užívania verejného priestranstva. 
 
                                                                                               § 15 

Oslobodenie od dane 
 

(1) Mesto od dane oslobodzuje užívanie verejného priestranstva na: 

a) usporiadanie kultúrnej, športovej alebo verejnoprospešnej akcie bez vstupného, 

b) umiestnenie zariadenia na predaj a prezentáciu  remeselných výrobkov   počas príležitostného trhu 

Prievidzské mestské dni a na predaj a prezentáciu remeselných výrobkov remeselníkmi počas ďalších 

príležitostných trhov organizovaných mestom, ak sa títo zúčastnili posledného príležitostného trhu 

Prievidzské mestské dni.  

 

(2) Daň  neplatí mesto, právnické osoby zriadené  mestom a právnické osoby založené mestom, u ktorých je 

mesto väčšinovým vlastníkom.  

Daň za ubytovanie 
 

 § 16 

Sadzby dane 
 
     Sadzba dane je určená v prílohe č. 2 k tomuto VZN  za jedno prenocovanie jednej osoby. 
 

§ 17 

Oznamovacia povinnosť 
 

    (1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť mestu v lehote do 30 dní od začatia  
    poskytovania  prechodného odplatného ubytovania,  že sa stáva platiteľom dane za ubytovanie (ďalej len  
    „platiteľ dane“) a uviesť: 
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     a) identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo  alebo obchodné meno, sídlo,  
      miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje), 

     b) údaje o ubytovacom zariadení (adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho   
zariadenia, ubytovacia kapacita). 
 

    (2) V rovnakej lehote je platiteľ dane  povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie   
     poskytovania prechodného odplatného ubytovania.  
 
                                                                                               § 18     

                                                                              Platenie dane 
 
     (1)Daň je splatná do 15 dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane poskytoval     
     ubytovacie  služby. Platiteľ dane je povinný v lehote splatnosti predložiť mestu vyúčtovanie vybratej dane za  
     ubytovanie na tlačive, ktoré určí mesto.  
 
     (2)Platiteľ dane je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú a preukázanú evidenciu  všetkých ubytovaných  
     osôb  v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „ kniha ubytovaných osôb“), v ktorej uvedie základné 
     údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko,  adresu trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu, dôvod  
     oslobodenia od dane podľa § 19. Platiteľ dane je povinný viesť  samostatnú knihu ubytovaných za  každé  
     ubytovacie zariadenie a je povinný ju predložiť poverenému zamestnancovi mesta ku kontrole  pokiaľ  ho  
     na to mesto vyzve.  
 
     (3)Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom vyznačí daňovníka,     
     dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytované  a výšku zaplatenej  dane. 

                                                                                     

§ 19 

Oslobodenie od dane 

 
     Mesto od dane oslobodzuje osoby: 

a) študentov denného štúdia na stredných alebo vysokých školách pôsobiacich v meste, 
b) deti  do šesť rokov veku. 

 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 20 

Sadzba dane 
 
     Sadzba dane je určená v prílohe č. 2 k tomuto VZN  za jeden nevýherný hrací  prístroj a kalendárny rok. 
 
 
                                                                                               § 21    

                                                                                          Evidencia  
 

     Daňovník je povinný  nevýherný hrací prístroj ( ďalej len „prístroj“) viditeľne označiť údajmi - obchodné meno,    

     adresa prevádzky, kde je prístroj umiestnený, výrobné číslo, dátum umiestnenia prístroja v prevádzke  

     a dátum začatia jeho prevádzkovania. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam  

     prístrojov, ktorý obsahuje údaje podľa predchádzajúcej vety. 

 
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 
§ 22 

Vymedzenie historickej časti mesta 
 

     Pre účely tohto VZN sa historickou časťou  mesta rozumie pešia zóna v centre mesta, ktorá zahŕňa: 

     Námestie slobody, Pribinovo námestie,  Ulicu Š. Moyzesa od Námestia slobody  po Kláštornú ulicu a 

     časť miestnej komunikácie  od  piaristického kostola po napojenie na časť Ulice  A. Hlinku na úrovni Novej  

     ulice. Hranice vjazdu do historickej časti mesta sú označené dopravným  značením.  
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§ 23 

Sadzby dane 
 

     Sadzby dane za každý aj začatý  deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta sú    

     určené podľa hmotnosti motorového vozidla v prílohe  č. 2 k tomuto VZN. 

 
                                                                                      § 24 
                                                                               Paušálna daň 
 

(1) Sumy paušálnej dane za kalendárny rok  sú určené v prílohe č. 2 k tomuto VZN. 
 

(2) Paušálna daň sa vyberie na základe oznámenie podľa § 25, ktoré daňovník podá  Mestskej polícií  
Prievidza. Mestská polícia vydá daňovníkovi kartu vjazdu na príslušný kalendárny rok. Túto kartu je daňovník 
povinný počas vjazdu a zotrvania vozidla v historickej časti mesta umiestniť v motorovom vozidle na 
viditeľnom mieste.  

                                                                                       § 25  

                                                                      Oznamovacia povinnosť 

 

(1)Daňovník je povinný písomne  oznámiť mestu svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti   

 mesta  a zotrvať motorovým vozidlom  v historickej časti mesta, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti,   

 v ktorom  uvedie svoje  identifikačné údaje a údaje o motorovom vozidle: 

      - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo 
      - rodné číslo alebo IČO 
      - dátum vjazdu a zotrvania motorového vozidla  v historickej časti mesta 
      - hmotnosť vozidla  
      - EČ motorového vozidla.                                                                                 

 § 26 
  Oslobodenie od dane 

   (1) Mesto od dane oslobodzuje: 

    a)vjazd a zotrvanie motorového vozidla, ktorého držiteľom je osoba ťažko zdravotne postihnutá, pričom    

       motorové vozidlo je riadne označené symbolom o preprave osoby ťažko zdravotne postihnutej  alebo    

       preprave osoby ťažko pohybovo postihnutej, ak takto označené vozidlá tieto osoby prepravujú, 

b)vjazd a zotrvanie historického vozidla, 

c)vjazd a zotrvanie motorového vozidla v dňoch konania príležitostných trhov na Námestí slobody, ak jeho  

   držiteľom je remeselník alebo ľudový umelec, ktorý na príležitostnom trhu prezentuje svoje výrobky, 

    d)vjazd a zotrvanie motorového vozidla, ktorého držiteľom je osoba s trvalým pobytom v historickej časti  

       mesta. 

 

(2)Daň  neplatí mesto, právnické osoby zriadené mestom a právnické osoby založené mestom, u ktorých je 

mesto väčšinovým vlastníkom.  
   § 27 

                                                              Spoločné ustanovenie pre miestne dane 
   
     Mesto určuje, že daň v úhrne nižšiu ako  tri  eura nebude vyrubovať.    
     
                                                                                               § 28  
                                                                      Prechodné ustanovenie  
 
    Ak bolo daňovníkovi  poskytnuté  zníženie miestnej dane alebo oslobodenie od platenia miestnej dane  
    uvedenej v § 1 ods. 1 písm. a) a b) podľa VZN účinného do 31.12.2012 a nárok na toto zníženie alebo  
    odpustenie trvá aj podľa tohto VZN,  nie je daňovník povinný si uplatniť opätovne nárok na zníženie  
    alebo oslobodenie dane podľa tohto VZN.     

   § 29 

    Zrušovacie ustanovenie  

    Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 85/2005  o miestnych daniach v znení   

    doplnkov č. 1 až 7 spolu s prílohami č. 1 a č. 2.  
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 § 30 

  Účinnosť 

    Toto všeobecne záväzné nariadenie spolu s prílohami č.1 a č.2 bolo schválené dňa 28. novembra 2012  

    uznesením  mestského zastupiteľstva č. ...........  a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.  

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                                                     primátorka mesta 
 

 

  

 

 

  

  Príloha č. 1 k VZN č. 133/2012 

ROČNÉ SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ MESTOM PRIEVIDZA 

    

z 
pozemkov   

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50% 

b) záhrady  0,60% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné pozemky  
0,60% 

  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 

1,20% 
  

e) stavebné pozemky 
0,60% 

  

 z
o

 s
ta

v
ie

b
 v
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u
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m

2
 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,22 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
administratívu 

0,22 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,40 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 

0,75 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

2,20 

f) stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  

2,95 
  

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,80 

 z
 b

y
to

v
  
  
v
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a) byty 
0,26 

  

b) nebytové priestory v bytovom dome- garáže                                                       
  

0,75 
  

c) nebytové priestory v bytovom dome- okrem  garáži 
2,00 
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Príloha č. 2 k VZN č. 133/2012 

 
1. Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v  eurách/ m2 / deň  
 

1.1. 
za umiestnenie zariadenia na  predaj výrobkov,  poskytovanie služieb a prezentačné a iné  akcie 
mimo  príležitostných trhov 

3.50 

1.2. 
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných 
trhov na Námestí slobody okrem 1.3. 

 

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj medovina) 5.00 

b) občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )                       4,00 

c) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia 0.50 

d) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení                                                          4.00 

e) drobné občerstvenie  -  cukrová vata, pukance, varená kukurica, cukrovinky a pod.           3,00 

f) kožušiny, kožené odevy, kabáty  4.50 

g) remeselné, ľudovoumelecké a umelecké  výrobky ( výrobcovia a autori) , semiačka 1.50 

h) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až g) 3, 50 

1.3.  
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov počas príležitostného trhu Dni k pamiatke 
zosnulých                                                                                                                                           

2,00 

1.4. 
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného trhu 
Banícky jarmok 

 

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj burčiak a medovina) 7.00 

b) občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )                        5,00 

c) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia                           0.50 

d) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení                                                          4,00 

e) drobné občerstvenie -  cukrová vata, pukance, varená kukurica, cukrovinky a pod. 3.50 

f) kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok 4.50 

g) remeselné a ľudovoumelecké a umelecké výrobky ( výrobcovia a autori) , semiačka 1.50 

h) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až g)                                                             4,00 

i) parkovanie vozidiel pri stánkoch 0.50 

1.5. atrakcie,  lunaparky, kolotoče, cirkusy 0.20 

1.6. trvalé parkovanie motorových vozidiel ( vyhradené parkovanie )  

   a) vozidlá slúžiace občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 0,004 

   b) ostatné vozidlá a vozidla taxi služby 0,20 

1.7. skládky 0,20 

1.8. rozkopávky  verejného priestranstva   

   a) verejnej zelene                                                                                                                                     0,20 

   b) ciest, miestnych komunikácií a spevnených plôch                                                                               0,40 

1.9.  umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbárske práce                                                            0,15 

1.10. umiestnenie informačného, reklamného  a propagačného  zariadenie                             0,25 

1.11. za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v bodoch  1.1. až 1.10. 0,20 

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

  
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 

 
 
 
 

2.1. pes chovaný v byte  bytovom dome  alebo v polyfunkčnej stavbe s prevahou bytovej plochy  40,00 

2.2. pes chovaný na inom mieste ako 2.1 ( napr. rodinné domy, záhradkárske osady, areály firiem ) 15,00 
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5.  Sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti   
     mesta v eurách/ deň 
 

5.1. motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t  3,00 

5.2. motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou  3,5  t a viac 5,00 

 
     Paušálna daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti  
    mesta v eurách/ kalendárny rok 
 

5.3. motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t  100,00 

5.4 motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou  3,5  t a viac 140,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh zverejnený na pripomienkové konanie dňa: 06.11.2012 
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   Dôvodová správa  k návrhu VZN č. 133/2012 
 

K vypracovaniu nového VZN o miestnych daniach mesto pristúpilo predovšetkým na základe  zmeny 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ( ďalej len zákon o miestnych daniach) účinnej od 1.12.2012.  Doterajšie VZN č. 85/2005 bolo schválené 
v roku 2005, bolo k nemu následne schválených 7 doplnkov, a preto premietnuť aktuálne zmeny zákona ďalším 
doplnkom by bolo neprehľadné. VZN upravuje tie oblasti, na ktoré mesto splnomocňuje zákon o miestnych 
daniach.  

 
Miestne dane určené v zákone o miestnych daniach sú fakultatívne a o ich ukladaní rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo. V predloženom VZN zostáva rozsah miestnych dani tak, ako v doterajšom VZN, to znamená, že 
mesto z možných daní nebude ukladať len daň za predajné automaty. Táto daň sa prestala ukladať od roku 
2008 a pristúpilo sa k tomu z dôvodu, že jej ročný výber na území mesta bol  minimálny ( 1 600 € ) a počet 
automatov  na verejne dostupnom priestranstve sa znižoval.  

 
Z miestnych daní je z hľadiska príjmov a počtu daňovníkov najvýznamnejšia daň z nehnuteľnosti. 

Sadzby dane sa výrazne menili k 1.1.2012, preto sa nenavrhuje zvýšenie sadzieb daní ( zostávajú na úrovni 
roku 2012). Navrhnutými sadzbami dane z nehnuteľnosti mesto dodrží ustanovenie zákona o miestnych daniach 
( rozpätie najnižšej a najvyššej sadzby ) takto: 
-  pri dani z pozemkov je rozpätie medzi  sadzbami  2,4 násobok (podľa zákona nesmie presiahnuť 5 - násobok) 
- u sadzieb dane z bytov je rozpätie sadzieb 7,69 násobok (podľa zákona nesmie presiahnuť 10 - násobok ).  
- u dane zo stavieb je rozpätie medzi sadzbami 13,4 násobok ( podľa zákona nesmie presiahnuť 10- násobok), 
zároveň však platí prechodné ustanovenie v § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach v znení „ Ak je najvyššia 
sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane 
podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane 
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa 
sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1  v sume  0,033 eura/m2 zastavanej plochy“.  Mesto sadzby 
daní na rok 2013 nemení, to znamená, že nemá povinnosť znížiť rozpätie sadzieb. 
 
           Jednotlivé sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené pre celé územie mesta v rovnakej sume. Mestu bol 
v roku 2011 doručený podnet na určenie nižších sadzieb pre nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Priemyselnom 
parku – Prievidza - Západ (za účelom vytvorenia lepších podmienok pre  investorov), toto však nie je možné 
podľa zákona o miestnych daniach ustanoviť, pretože inú sadzbu dane je možné určiť len pre územne celistvú 
časť mesta, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľnosti, t. j.  888 daňovníkov.   

 
Na úrovni roku 2012 zostáva i príplatok za každé ďalšie podlažie stavieb (0,10 eura).  
 
U dane z pozemkov sa vo VZN určuje  hodnota  lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, 

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné  plochy v sume 0,1609 €/m2, pričom sa 
vychádzalo z najvyššej hodnoty pozemkov predloženej mestu pre výpočet základu dane. Táto hodnota by sa pri 
výpočte základu dane použila v tom prípade, ak by daňovník nepredložil hodnotu pozemkov podľa predpisov 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ostatné hodnoty pôdy a pozemkov sú určené v zákone o miestnych 
daniach. Mesto nezvyšuje hodnotu stavebných pozemkov určenej v zákone o miestnych daniach (46,47 €/m2).   

 
          Rozsah oslobodenia od dane z pozemkov a dane zo stavieb a bytov sa ponecháva v doterajšom stave.  
 

U dane za psa sa sadzby ponechávajú na úrovni roku 2012. Upravuje sa rozsah zníženia dane tak, že 
sa vypustilo jednorazové zníženie dane o 10 € za označenie psa čipom. Táto úľava mala  motivačný význam 
v období, keď označovanie psov čipom nebolo povinné, od roku  2013  je to už povinnosť pre všetkých majiteľov 
psov. 

 
U dane za užívanie verejného  priestranstva  sa zaviedla sadzba dane za  informačné, reklamné a 

propagačné zariadenia vo výške 0,25 €/m2 a deň - položka 1.10. Táto sadzba bude platiť pre všetky druhy 
takýchto zariadení, napr. malé prenosné pútače, bilborky a pod. Podľa tejto sadzby by bola ročná daň za 
štandardný bilbord v sume 547,5 € (užívané VP 6 m2 ) za podmienky, že pri povolení užívania VP na tento účel 
sa do výmery VP započíta VP v šírke 1 m a v dĺžke podľa šírky bilbordu. Ďalej sa zvýšila daň za rozkopávky- 
položka 1.8. a zároveň sa rozčlenila za rozkopávky verejnej zelene ( z 0,14 € na 0,20 € ) a rozkopávky ciest, 
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miestnych komunikácií a spevnených plôch ( z 0,14 € na 0,40 € ). Napriek tomu, že k zvýšeniu tejto sadzby 
došlo aj v roku 2012, výška sadzby zostala v porovnaní s inými mestami nižšia. Pre informáciu uvádzame 
sadzby v mestách Trenčín ( 0,35-0,60 €), Nitra (0,10-1,00 €) a Banská Bystrica (0,50 €). 

 
 Pri príležitostných trhoch sú navrhnuté nové druhy sadzieb - položky 1.2. b) a d) a 1.4. b) a d)  a 

zvýšenie sadzieb daní o 0,50 € – položky 1.2. g), 1.3. a 1.4. g).  
 
Pri oslobodení od tejto dane sa vypustili akcie, ktorých celý výťažok zo vstupného je určený na 

charitatívne účely alebo verejnoprospešné účely a to z dôvodu, že je problematické určiť akým spôsobom by 
daňovník preukázal túto skutočnosť pri vyrubení dane. Športové, kultúrne a verejnoprospešné akcie bez 
vstupného sú oslobodené.      

 
U dane za ubytovanie a nevýherné hracie prístroje sa sadzby daní nemenia a nemení sa ani rozsah 

oslobodenia.  
 
U dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla  sa sadzby dane a sumy paušálnej dane nemenia. 
 
 
U všetkých daní sa navrhuje, aby mesto daň nižšiu ako 3 eura nevyrubovalo (z dôvodu neefektívnosti ). 
 
 
 
 
 
 


