
Názov materiálu: návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 157/2022 o miestnych daniach  
   

Predkladateľ: Ľudmila Blašková   

Dátum spracovania: 25. 11. 2022  

Určenie pre orgán mesta:  MZ  

 

Dôvodová správa: zvýšenie miestnych daní a novela zákona č. 582/2004 Z.z.  Zákon o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

 

Čl. 6 

Sadzba dane 

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok vo výške 12 20 €. 

 

Čl. 8 

Zníženie  a oslobodenie od dane 

1. Za psa chovaného v rodinnom dome znižuje správca dane sadzbu dane o 50 %. 

2.  Od platenia dane za psa je oslobodený pes so špeciálnym výcvikom a záchranársky pes.              

Čl. 11 

Sadzba dane 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m
2
 

osobitného užívania verejného priestranstva a za každý aj začatý deň a to nasledovne: 

a. za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb   0,17€ 0,20 € 

b. za umiestnenie predajného zariadenia                                                                           1,11€ 1,40 € 

c. za dlhodobé umiestnenie predajného zariadenia na vyhradenom priestore (napr. novinový 

          stánok)                                                                                                                                0,04    0,05 € 

d. za umiestnenie zariadenia cirkusu a varieté                                                                    0,35€ 0,45 € 

e. za umiestnenie atrakcií (kolotoče)                                                                                          0,10€ 0,15 €

  

f. za umiestnenie dočasnej skládky alebo stavebného materiálu                                       0,04€ 0,05 € 

g. za umiestnenie sezónnej terasy v čase sezóny od 01. 05. do 30. 09.                                    0,08€ 0,10 € 

h. za umiestnenie sezónnej terasy v čase mimo sezóny od 01.10. do 30.04.                      0,04€ 0,05 € 

i. za užívanie VP  na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie                                 0,80€ 1,00 € 

j.          za umiestnenie stavebného zariadenia                                                                           0,05    1,00 €                                                      

 



Čl. 16 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa dane 

v jednom kalendárnom roku. 

Čl. 17 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,24  0,30  € za osobu a prenocovanie. 

Čl. 18 

Vyberanie dane 

3. Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu, ktorá musí 

obsahovať tieto údaje: 

- meno, priezvisko, a rok narodenia ubytovaného dátum narodenia 

        -  číslo  a druh preukazu totožnosti  ( občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad   preukazujúci 

totožnosť daňovníka )  občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovanej 

osoby, 

 

Čl. 23 

Sadzba dane 

Sadzba dane je: 

a) Pre potravinové a nápojové automaty (s výnimkou alkoholických nápojov) 35 42 € za jeden predajný 

automat a kalendárny rok 

b) Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol a cigarety, resp. iný tovar nepotravinového 

charakteru sadzba dane je 332 400 €/kalendárny rok 

 

Čl. 28 

Sadzba dane   

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná: 

a) elektronický hrací prístroj na počítačové hry                                                             166 €     200 €                                                

b) stolný futbal, biliard, šípky, bowling, stolný hokej                                                      40 €       50 € 

c) elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v ods. a) a b) tohto článku   33 €      40 € 


