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. 157/2014 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 daň z pozemkov, daň zo stavieb a 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
znaleckým posudkom (predpis o stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov).
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§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) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáži,
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
§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 oslobodí 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,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických
2

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 oslobodí od dane zo stavieb a od dane z bytov
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie,
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.

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 oslobodí psa
a) ktorého chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 65 rokov,
b) slúžiaceho útvarom policajného zboru SR alebo Mestskej polícií Prievidza,
c) s výcvikom na záchranárske práce.
(2) Mesto daň zníži
a) o 50 %, ak psa chová držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo fyzická osoba,
ktorá je rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej fyzickej osoby,
b) o 25 %, ak pes pochádza z Útulku zvierat v Prievidzi.
(3) Oslobodenie podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje len na jedného psa, ktorého chová fyzická osoba
žijúca sama na trvalom pobyte alebo ktorá preukáže, že ďalšia fyzická osoba na spoločnom trvalom
pobyte sa v zdaňovacom období nezdržiava v mieste trvalého pobytu. Veková hranica fyzickej osoby sa
počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
(4) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) a zníženie dane podľa ods. 2 sa nevzťahuje
na evidovaného nebezpečného psa.

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.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj
výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia na prezentáciu
a propagáciu výrobkov a služieb, umiestnenie zariadenia na kultúrne a športové podujatia, umiestnenie
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie informačného, reklamného
a propagačného zariadenia (reklamné pútače a bilbordy), umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske
práce, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidla.
(3) Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného priestranstva na
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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
Na osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 12 vydá príslušný organizačný útvar mesta povolenie
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá mestu oznámila svoj zámer užívať verejné priestranstvo.
V zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva daňovník uvedie svoje identifikačné údaje a údaje
potrebné na vyrubenie dane, a to najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, IČO, sídlo alebo
miesto podnikania,
b) presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru,
c) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva,
d) účel užívania verejného priestranstva.
§ 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
organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia,
nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, alebo účelové zariadenia cirkví a
náboženských spoločností,
b) na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a umeleckých diel priamo
výrobcami a autormi počas príležitostných trhov na Námestí slobody.

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) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje prechodné odplatné ubytovanie. Platiteľ
dane je povinný oznámiť mestu v lehote do 30 dní od začatia poskytovania prechodného odplatného
ubytovania údaje
a) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo a kontaktné údaje (právnická osoba a fyzická osoba –podnikateľ)
b) meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý alebo prechodný pobyt a kontaktné údaje (fyzická osoba)
c) adresu ubytovacieho zariadenia, druh ubytovacieho zariadenia a kapacita ubytovacieho zariadenia
4

(2) V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmenu týchto 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 určilo 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
Od dane sú oslobodené fyzické osoby
a) študenti 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.
§ 23

Sadzby dane
Sadzby dane za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta sú
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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
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.
§ 26
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla
a) ktorého držiteľom je mesto, právnické osoby zriadené mestom a právnické osoby založené mestom,
v ktorých je mesto jediným vlastníkom,
a) ktorého držiteľom je fyzická osoba ťažko zdravotne postihnutá, pokiaľ je motorové vozidlo riadne
označené symbolom o preprave osoby ťažko zdravotne postihnutej alebo preprave osoby ťažko
pohybovo postihnutej, ak takto označené vozidlá tieto osoby prepravujú,
b) ktorým je historické motorové vozidlo,
c) ktorého držiteľom je osoba s trvalým pobytom v historickej časti mesta,
d) v dňoch konania príležitostných trhov na Námestí slobody, ak jeho držiteľom je remeselník alebo ľudový
umelec, ktorý na príležitostnom trhu prezentuje svoje výrobky
§ 27
Spoločné ustanovenie
Mesto určuje, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne nižšiu ako
päť eur nebude vyrubovať.
§ 28
Prechodné ustanovenie
(1) Ak bol daňovník oslobodený od dane z nehnuteľnosti podľa VZN účinného do 31.12.2014 a nárok na
oslobodenie trvá aj podľa tohto VZN, nie je povinný si uplatniť opätovne nárok na oslobodenie podľa § 9
ods. 1 a ods. 2 písm. b) tohto VZN.
(2) Ak bol daňovník oslobodený od dane za psa alebo mal zníženú daň za psa podľa VZN účinného do
31.12.2014 a nárok na oslobodenie alebo zníženie dane trvá aj podľa tohto VZN, nie je povinný si opätovne
uplatniť nárok na oslobodenie alebo zníženie dane podľa § 11 tohto VZN.
§ 29
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach.
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§ 30
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie spolu s prílohami č.1 a č.2 bolo schválené dňa ..........................
uznesením mestského zastupiteľstva č............... a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

7

Príloha č. 1 k VZN č. 157/2014

ROČNÉ SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ MESTOM PRIEVIDZA
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

0,50%

b) záhrady

0,60%

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

zo stavieb v eur/m2

1,20%
0,60%

e) stavebné pozemky

z bytov v
eur/m2

0,60%

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) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,40

d) samostatne stojace garáže

0,75

e) stavby hromadných garáži

0,75

a) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

0,75

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

2,20

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

2,95

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,80
0,26

a) byty
b) nebytové priestory v bytovom dome- garáže
c) nebytové priestory v bytovom dome- okrem garáži
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0,75
2,00

Príloha č. 2 k VZN č. 157/2014

1. Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v eurách/ m2 / deň
1.1.
1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)

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.

3.50

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 - cukrová vata, pukance, varená kukurica, cukrovinky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty
remeselné, ľudovoumelecké a umelecké výrobky
semiačka
ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až h)

5.00
4,00
0.50
4.00
3,00
4.50
1.50
1,50
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
h)
i)
1.5.
1.6.
a)
b)
1.7.
1.8.
a)
b)
1.9.
1.10.
1.11.

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 - cukrová vata, pukance, varená kukurica, cukrovinky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok
remeselné a ľudovoumelecké výrobky a umelecké diela ( výrobcovia a autori)
semiačka
ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až h)
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 informačného, reklamného a propagačného zariadenie
za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v bodoch 1.1. až 1.10.

7.00
5,00
0.50
4,00
3.50
4.50
1.50
1,50
4,00
0.50
0.20
0,004
0,20
0,20
0,20
0,40
0,15
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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5. Sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta v eurách/ deň
5.1.
5.2.

motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou 3,5 t a viac

3,00
5,00

Paušálna daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta v eurách/ kalendárny rok
5.3.
5.4

motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou 3,5 t a viac

100,00
140,00

Dôvodová správa
Dňa 15.10.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon). V predloženom návrhu VZN sú
premietnuté zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona ako aj spresnenia niektorých ustanovení doterajšieho VZN.
Sadzby miestnych daní sa nemenia.
Pri dani z nehnuteľnosti sa ako predmet dane zaviedol ďalší druh stavieb – stavby hromadných garáži
postavených pod zemou, kde je navrhnutá rovnaká sadzba ako pri ostatných garážach. Oslobodenie od dane
sa ponecháva v rovnakom rozsahu ako doteraz.
Pri dani za psa sa oslobodenie od dane a zníženie dane ponecháva v rovnakom rozsahu ako doteraz.
Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa taxatívne vymedzilo oslobodenie od dane v prípade
verejnoprospešných aktivít - umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia bez vyberania
vstupného, ktoré organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, alebo účelové zariadenia cirkví
a náboženských spoločností. Pri oslobodení právnických osôb založených mestom sa oslobodenie bude
vzťahovať len právnické osoby, v ktorých je mesto jediným vlastníkom (doteraz väčšinovým vlastníkom).
Rozšírilo sa oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva v prípade predaja alebo prezentácie
remeselných výrobkov a umeleckých diel priamo ich výrobcami alebo autormi na príležitostných trhoch na
Námestí slobody (doteraz to bolo viazané na Uličku remesiel) za účelom dosiahnutia vyššieho počtu takýchto
predajcov.
Pri dani za ubytovanie sa oslobodenie ponecháva v rozsahu ako doteraz.
Pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri oslobodení právnických
osôb založených mestom sa oslobodenie bude vzťahovať len právnické osoby, v ktorých je mesto jediným
vlastníkom (doteraz väčšinovým vlastníkom).
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