NÁVRH

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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.11 /2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2020 sa mení takto:
V § 9 odseku 4 sa pred číslo 2 dopĺňa slovo „odseku“ a za číslo 2 sa dopĺňajú slová: „ písm. a) „.

Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN č.11 /2021 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 6. decembra 2021
a účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2022.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.
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Dôvodová správa k návrhu VZN
Dňa 25.11.2020 bola v NR SR schválená zmena zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v tom, že pokiaľ si obce
ustanovia vo svojich VZN zníženie dane z nehnuteľnosti alebo oslobodenie od platenia dane
z nehnuteľnosti fyzickým osobám starším ako 62 rokov, tak títo daňovníci si nárok na zníženie alebo
oslobodenie od dane nebudú uplatňovať podaním priznania k dani ale obec toto vykoná automaticky
po dosiahnutí veku.
Mesto má vo VZN č. 11/2019 ustanovené, že od dane z nehnuteľnosti za stavby na bývanie
a byty oslobodí fyzické osoby vo veku nad 70 rokov s podmienkou, že toto oslobodenie si daňovník
uplatní podaním priznania k dani. Na základe toho sa vo VZN č. 11/2019 v § 9 ods. 4 pozitívne
vymedzuje, v ktorých prípadoch si daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane a oslobodenie od dane
podaním priznania, čím sa VZN dostane do súladu so zákonom (povinnosť podať priznanie pri veku sa
vypustila).
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