Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa: 13.11.2015
- zverejnený na webovom sídle mesta Prievidza dňa: 13.11.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 24.11.2015

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. 162 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 1 odseku 1 sa vypúšťa písmeno f).
2. V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Oslobodenie podľa ods. 1 písm. a) sa vzťahuje na jedného psa, ktorého chová fyzická osoba
žijúca sama v mieste trvalého pobytu alebo ďalšia osoba na spoločnom trvalom pobyte sa trvale
nezdržiava na tomto mieste. Nárok na oslobodenie si daňovník uplatní pri podaní daňového
priznania k dani za psa alebo do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom nastane skutočnosť
na oslobodenie od dane. Ak si nárok na oslobodenie uplatňuje daňovník, ktorý má spoločný trvalý
pobyt s ďalšou osobou, s daňovým priznaním alebo v lehote do 31. januára v zdaňovacom období
predloží doklad o trvalej neprítomnosti tejto osoby v mieste trvalého pobytu. Ak daňovník
preukázal, že ďalšia fyzická osoba na spoločnom trvalom pobyte sa na tomto mieste trvalo
nezdržiava, mesto má právo vyžiadať od daňovníka preukázanie tejto skutočnosti aj v ďalších
zdaňovacích obdobiach. Ak skutočnosť na oslobodenie od dane zanikne, je daňovník povinný
túto skutočnosť oznámiť mestu do 30 dní. Nárok na oslobodenie vzniká v zdaňovacom období,
v ktorom daňovník dosiahol vek 65 rokov najneskôr k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.
(4) Nárok na zníženie dane podľa ods. 2 písm. a) sa vzťahuje na jedného psa a daňovník nárok na
zníženie dane preukáže fotokópiou preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom pri podaní daňového
priznania alebo do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom skutočnosť pre zníženie dane
nastane. Nárok na zníženie dane podľa ods. 2 písm. b) preukáže daňovník potvrdením z Útulku
zvierat v Prievidzi pri podaní daňového priznania.“.
3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
4. § 22 až 26 sa vypúšťajú.
5. Príloha č. 2 k VZN znie:
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„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)
i)

za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a prezentačné akcie
mimo príležitostných trhov
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného
trhu na Námestí slobody okrem 1.3.
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, medovníky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty
výrobky vlastnej produkcie a výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.)
semiačka, koreniny a pod.
ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až ch)

1.3.

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

1.4.

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

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.
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 so spotrebou elektrickej energie- cukrová vata, pukance, varená
kukurica a pod.
drobné občerstvenie bez spotreby elektrickej energie- cukrovinky, medovníky a pod.
kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok
remeselné výrobky a umelecké diela prezentované priamo výrobcami a autormi
výrobky vlastnej produkcie a výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.)
semiačka, koreniny a pod.
ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až ch)
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.

3.50

5.00
4,00
0.50
4.00
3,00
2,50
4.50
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
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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Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 8. decembra 2015 uznesením mestského
zastupiteľstva .................... a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

JUDr. Katarína Macháčková v.r.
primátorka mesta

Dôvodová správa
Zmena VZN č. 157/2014 o miestnych daniach sa navrhuje na základe uznesenia mestskej
rady č. 111/15 zo dňa 17.3.2015 a na základe aplikačnej praxe niektorých ustanovení miestnych
daní.
K jednotlivým zmenám:
bod 1 - z doterajšieho znenia VZN sa na základe uznesenia mestskej rady č. 111/15 zo dňa
17.3.2015 vypúšťa ukladanie miestnej dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta z dôvodu, že dopravným značením bude vjazd na Námestie slobody zamedzený.
bod 2 - pri oslobodení od dane za psov, ktorých chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako
65 rokov sa presnejšie upravuje uplatnenie nároku na oslobodenie v prípade, že s takouto osobou
má spoločný trvalý pobyt ďalšia osoba, ktorá sa však na tomto mieste dlhodobo nezdržiava.
Takýto daňovník predloží doklad o tom, že osoba na spoločnom trvalom pobyte sa na tomto mieste
nezdržiava pri podaní daňového priznania k dani za psa alebo do 31.januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom nastala táto skutočnosť. V ďalších obdobiach už takýto doklad nebude
predkladať, mesto má možnosť si uvedenú skutočnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia overiť
z dokladov predkladaných pri správe poplatku za komunálne odpady a má tiež právo si takýto
doklad od daňovníka vyžiadať. Zamedzí sa tým vo vzťahu k daňovníkom duplicitnému
predkladaniu dokladov pre odpustenie poplatku za komunálne odpady a pre oslobodenie od dane
za psa v rôznych lehotách. Zánik nároku na oslobodenie je daňovník povinný predložiť. Dopĺňajú
sa doklady na preukázanie nároku na zníženie dane za psov chovaných fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím a psov pochádzajúcich z útulku zvierat.
bod 4 – vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré upravovali daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta.
bod 5 - V prílohe č. 2 sa menia sadzby miestnych daní
- pre príležitostné trhy konané na Námestí slobody sa určili 2 sadzby pre drobné
občerstvenie v závislosti od použitia elektrickej energie - sadzba v bode 1.2. e) 3 eura –
spotreba elektrickej energie, sadzba v bode 1.2 f) 2,50 eura bez spotreby elektrickej energie
a zvýhodnená sadzba v bode 1.2. h) 1,50 € pre predaj výrobkov z vlastnej produkcie
- pre Banícky jarmok sa určili 2 sadzby pre drobné občerstvenie v závislosti od použitia
elektrickej energie - sadzba v bode 1.4. e) 3,50 eura – spotreba elektrickej energie, sadzba
v bode 1.4 f) 3,00 eura bez spotreby elektrickej energie a zvýhodnená sadzba v bode 1.4.h)
1,50 € pre výrobky z vlastnej produkcie
- vypustili sa sadzby za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
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