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         Mestské zastupiteľstvo MESTA Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 6 zákona 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 Nové Mesto nad Váhom 

č. 9/2016 

o miestnych daniach 
 

 

 

                 I. časť 
§ 1 

 

Druhy miestnych daní 

 

1.   Mestské zastupiteľstvo v  Novom  Meste nad Váhom  podľa § 11 ods. 4 písmena d.) 

zákona 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 rozhodlo, že s účinnosťou od 1. 

januára 2017 zavádza tieto miestne dane: 

 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

 

§ 2 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

     ukladania  miestnych daní  na území mesta, a to:   

   

- druhy miestnych daní 

- daňovníkov 

- predmet miestnych daní 

- základ a sadzby miestnych daní 

- oslobodenie od miestnych daní   

- vznik a zánik daňovej povinnosti 

- povinnosť predkladať daňové priznanie 

- vyrubenie dane a platenie dane 

- spoločné ustanovenia 

- prechodné a záverečné ustanovenia 
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§ 3 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f)  je 

kalendárny rok. 

 

II. časť 

 

Miestne dane 
§ 4 

Daň z nehnuteľností 

 

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 

 

§ 5 

Daňovník 

 

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3  nie je ustanovené inak, je 

a) vlastník pozemku  

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu , správca pozemku vo vlastníctve mesta alebo 

správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri 

nehnuteľností 

  

2. Daňovníkom dane z pozemkov je 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie 

náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do 

vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca ak, 

-  nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je   

zapísaný v katastri, 

-   má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 

- má v nájme pozemky daňovníka uvedeného v písmene a)
 

 

3.   Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok   

      skutočne užíva. 
 

 

4.   Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov   

 je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci  

 spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní         

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
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§ 6 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

v tomto 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, 

 

2. Predmetom dane z pozemkov nie sú: 

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré  sú predmetom 

dane zo stavieb alebo dane z bytov, 

b) pozemky, na  ktorých sú postavené pozemné komunikácie.  

 

3. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie 

pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného 

pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.   

 

4.  Na účely tohto nariadenia sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v 

právoplatnom  stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 

stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými 

priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku 

tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

 

5. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 9 ods. 2) 

tohto  VZN sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písmeno c).  

 

      § 7  

Základ a sadzba dane z pozemkov 

 

1. Základ dane: 

a) základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez 

porastov  určená vynásobením výmery pozemkov v m
2 

a hodnoty pôdy za 1 m
2 

, 

b) základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2 

 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m
2 

podľa 

platných predpisov, 

c) základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)   je hodnota pozemku  

určená vynásobením výmery pozemkov v m
2 

 a hodnoty pozemkov za 1 m
2 
 

 

2. Ročná sadzba dane z pozemkov je :  

a)    u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov  0,60%  

b)    u trvalých trávnatých porastov  0,60 %  

c)    u lesných porastov, na ktorých sú hospodárske lesy 1%  

d)   u záhrad 0,45 %  

e)    u zastavaných plôch a nádvorí 1,1 %  

f)    u  stavebných pozemkoch  1,7 %   

g)    u ostatných plôch 1,1 %.   
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3. Hodnota pozemkov  pre jednotlivé druhy pozemkov určená zákonom je: 

a) u  ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov  0,4773 € za 1 m
2
, 

b) u trvalých trávnatých porastov  0,0587 € za 1 m
2
 , 

c) u  lesných pozemkov,  na ktorých sú hospodárske lesy 0,1407 € za 1 m
2
, 

d) u záhrad 4,64 € za 1 m 
2
, 

e) u zastavaných plôch a nádvorí 4,64 € za 1 m 
2 

, 

f) u stavených pozemkov  46,47 € za 1 m 
2 

, 

g)         u ostatných pozemkov  4,64 € za 1 m
2
 . 

 

 

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov 

v m
2
 a hodnoty pozemkov za 1 m

2
. 

 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 8 

Daňovník 

 

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,  

alebo správca stavby vo vlastníctve mesta alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho 

územného celku (ďalej len vlastník stavby).  

 

2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,  ktoré sú v nájme, je 

daňovníkom nájomca. 

 

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. 
 

4.  Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je 

každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci 

spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní 

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja 

manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

 

§ 9 

Predmet dane 
 

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto 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 garáží, 

f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 
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g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

h) ostatné stavby.   

 

2.  Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží 

alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené 

pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

  

3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby 

a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane s bytov, 

b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov 

tepelnej energie. 

 

§ 10 

Základ dane 

 

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 

 

 

§ 11 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy  je nasledovná: 

 

a) 0,290 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavné stavby,  

b) 2,000 € na rok za stavby na  pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby  

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 

hospodárstvo, s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej  

produkcie a stavieb na administratívu, 

c) 0,630 € za stavby rekreačných a záhradkárskych  chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu.  

d) 0,829 € na rok za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 

a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 0,829 € na rok za stavby hromadných garáží, 

f) 3,500 € za priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu. 

g) 3,500 € na rok za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie    

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

h) 2,000 € na rok   za ostatné stavby. 

2. Základ sadzby  dane  podľa  §  11 ods. 1 písm. a) až h) sa pri viac podlažných stavbách    

zvyšuje o 0,08 € za každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia. 

  

3.   Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1), 

      daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná  

      časť dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa odseku 1) a daň sa  

      vypočíta ako súčet pomerných častí dane, pomerné časti základu dane sa zistia podľa  
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      pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa 

      odseku 1) celkovej podlahovej ploche stavby. 

      

   

DAŇ  Z BYTOV 

 

§ 12 

Daňovník 

 

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu 

alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo 

vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho 

územného celku (ďalej len „vlastník bytu"). 

 

2.Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, 

daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho 

podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z 

nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo 

nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 

daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

 

 

§ 13 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 

priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty 

a nebytové priestory.  

 

2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový 

priestor. 

 

 

§ 14 

Základ dane 
 

1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

v m
2
. 

 

 

§ 15 

Sadzba dane 

 

1.  Ročná  sadzba  dane z  bytov  je  0,200 €  za každý aj začatý  m
2  

podlahovej plochy bytu   

     a nebytového priestoru. 

 

2. Ročná sadzba dane za nebytové priestory v bytovom dome slúžiace ako garáž je 0,829 € 

za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy.    
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3. Ročná  sadzba dane  za nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na  podnikanie  je 

3,500 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.  
 

 

OSLOBODENIE OD MIESTNÝCH  DANÍ 

 

§ 16 

Oslobodenie od miestnych daní 

 

1. Od dane sú oslobodené: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom 

dane,  

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré  

požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, 

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností  

registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo 

na vykonávanie náboženských obradov, 

d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo 

vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské 

vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, 

e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie 

vied slúžiace na vedeckovýskumné účely, 

f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov  

slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na 

vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v 

zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 

g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení 

poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť, 

h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža. 

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov o 50%  u : 

a) stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie. 

 

§ 17 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 

zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 

užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie 

nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto 

dňom. 
 

2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho   

obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v 

priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V 

prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť 

vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal 
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vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia 

príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. 

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi 

vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom 

nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o 

dedičstve. 

       

 

§ 18 

Povinnosť predkladať daňové priznanie 

 

 

1. Daňové priznanie k dani  z nehnuteľností je daňovník povinný podať mestu do 31. 

     januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a v ďalších  

     zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny  skutočnosti rozhodujúce  

     na vyrubenie dani z nehnuteľností. Za zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie  

     dane nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne 

     nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný      

     podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

     

2.  Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, 

     nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo   

výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu 

zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať 

čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 

18 ods. 1.  V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy 

podanému priznaniu k dani z nehnuteľností. 

 

3. Ak pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome je v spoluvlastníctve 

    viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci  

dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť 

musia písomne oznámiť mestu pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

 

4. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti  rozhodujúce na výpočet dane. 

 

5. Podľa § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach priznanie k dani z nehnuteľností, k dani 

za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na 

tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne 

záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým 

je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.   

 

 

§ 19 

Vyrubenie dane 

 

1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. 

mája bežného zdaňovacieho obdobia. 
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2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 

základe ich dohody podal priznanie. 

 

3. Daň sa nevyrubí a nevyberá, ak nepresiahne v úhrne 3,00 € za jedno zdaňovacie 

obdobie.   

 

§ 20 

Platenie dane  
 

Daň možno zaplatiť aj naraz.  

 

§ 21 

Daň za psa 

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou  

     alebo právnickou osobou.  
 

2.  Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu     

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  
 

     

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je : 

a)  vlastníkom psa alebo,  

b)   držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

4. Základom dane je počet psov. 

 

5. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok : 

a) chovaného v rodinných domoch a objektoch, kde sú podmienky pre chovanie psa      

      (napr.  pes  chovaný  v  ohradenom  priestore pri rodinnom dome, pri samostatnej   

      záhrade, rekreačnom objekte, podnikateľskej prevádzke)  13,- €, 

        b)  v bytových domoch 50,- € 

 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

     mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 21 ods. 1, a zaniká posledným 

     dňom   mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

 

 

7. Podľa § 99a ods. 1) zákona o miestnych daniach priznanie k dani z nehnuteľností, k dani 

     za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník 

     povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v 

     ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu 

     k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

     Podľa § 99a ods. 2) zákona o miestnych daniach, ak vznikne daňová povinnosť k dani za 

psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla 

daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 
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Podľa § 99b ods. 2) zákona o miestnych daniach, ak daňovník podal priznanie k dani z 

nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 

prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k  dani za predajné automaty a 

k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v 

priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku 

ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr 

do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

          

8. Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

 

9.    Spôsoby platenia dane: 

 a) v hotovosti do pokladne mestského úradu, 

 b) poštovou poukážkou, 

 c) prevodným príkazom na účet mesta. 

 

10. Mesto Nové Mesto nad Váhom oslobodí fyzickej osobe žijúcej osamelo v bytovom 

dome, ktorá je daňovníkom dane za psa a jej celý mesačný príjem nepresahuje 270,- € 

sa znižuje sadzba dane na 15,- € ročne.  

Návrh na zníženie dane uplatňuje a preukazuje daňovník v lehote do 31.12. 

kalendárneho roka na nasledujúce zdaňovacie obdobie u správcu dane. 

Daňovník je povinný nahlásiť u správcu dane i zánik podmienok na zníženie dane do 

30 dní odo dňa ich zániku. 

 

11. Mesto Nové Mesto nad Váhom oslobodí jedného psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

12. Mesto Nové Mesto nad Váhom oslobodí daňovníka, ktorý preukáže potvrdením 

z útulku že pes, ktorý sa stal predmetom dane pochádza z Útulku „Nádej“ pre 

opustených a týraných psíkov v Novom Meste nad Váhom v roku prihlásenia psa 

a v roku nasledujúcom.    

 

 

13. Podľa § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach priznanie k dani z nehnuteľností, 

k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa 

podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh 

priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.   

 

 

 

§ 22 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného  

      priestranstva. 

 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo  

vlastníctve mesta. Pod verejným priestranstvom sa rozumie časť územia Mesta, ktorá je 

svojím charakterom určená na všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej 
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podpore. Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, 

námestie, trhovisko, parkovisko, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami 

sústredenej bytovej výstavby, cintorín a pod., ktoré nie   sú vo vlastníctve fyzických 

a právnických osôb a ku ktorým nemajú tieto osoby právo hospodárenia.  

Záber verejného priestranstva je zakázaný všade tam, kde mesto na to nedalo súhlas alebo 

je to zakázané dopravným značením.  

 

3.  Osobitným užívaním verejného priestranstva  sa rozumie: 

        -     umiestnenie  predajného zariadenia, 

        -     umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

- umiestnenie stavebného zariadenia, 

- zariadenia cirkusu, 

- zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  

- umiestnenie skládky, 

- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

                      

4.   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  

      priestranstva v m
2
. 

 

6.   Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je za  každý aj  začatý m
2
 

      osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň /písm a) – e)/: 

      a)  za umiestnenie predajného zariadenia 0,07 € za m
2
 a deň, 

b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,07 € za m
2 
a deň, 

c) od 1.05. do 30.9. :  

- za umiestnenie vonkajšieho letného sedenia na Námestí slobody, Weisseho ul., Ul. 

Čsl. armády, Palkovičova ul., Haškova ul., Komenského ul. a J. Gábriša: 

cukrárne 0,15 € za m
2
 a deň, 

      ostatné   0,25 € za m
2
 a deň, 

- za umiestnenie vonkajšieho letného sedenia na ostatnom území mesta 0,10 € za 

m
2
 a deň,  

od 1.01. do 30.04. a od 1.10. do 31.12 pre všetky zariadenia na celom území mesta je 

0,07 € za m
2
 a deň.     

d) za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu (skládky) 0,07 €/m
2
 a deň, 

e) - za umiestnenie zariadenia technicko-zábavnej činnosti (kolotoč, hojdačka, 

strelnica) sa poplatok stanoví vo výške 0,10 € za m
2
 a deň, 

- za umiestnenie cirkusu na území mesta sa poplatok stanoví vo výške 0,10 € za m
2
 

a deň. 

 

f) za užívanie miesta na trvalé parkovanie motorového vozidla a za ich súvislé státie 

pre: 

- osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t  na vyhradených parkoviskách na Ul. 

Komenského, Ul. J. Gábriša, Hurbanova ul., J. Weisseho,  kde sa stanovuje 150,- € 

ročne za každé miesto pre fyzické osoby s trvalým pobytom, 300,- € ročne pre 

fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby,  

- 500,- € ročne pre taxi služby. 

 

      7. Daň za užívanie miesta na trvalé parkovanie motorových vozidiel a ich súvislé státie     

neplatia fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol vyhotovený preukaz 
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fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom a ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu  

osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktoré majú praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Odkázanosť na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom a skutočnosť, že fyzická osoba má praktickú alebo 

úplnú slepotu preukazuje fyzická osoba právoplatným rozhodnutím o peňažnom príspevku 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo právoplatným rozhodnutím 

o parkovacom preukaze alebo posudkami, ktoré boli podkladom pre vydanie uvedených 

rozhodnutí. 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí osobitného 

užívania verejného priestranstva správcovi dane a to pred začatím osobitného užívania 

verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať osobitné užívanie 

verejného priestranstva. 

 

Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv 

na  výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť správcovi 

dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva  skončilo a verejné 

priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

 

§ 23 

        Daň za ubytovanie 

 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom 

    zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný 

    dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných  

    liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, 

    kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome  

    alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

 

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

3. Základom dane je počet prenocovaní. 

 

4. Sadzba dane  je 0,40 € na osobu a prenocovanie. 

 

5. O vybraných daniach za ubytovanie vedie prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci  

    ubytovanie dvojmo jednoduchú a preukázanú evidenciu. Táto evidencia musí 

    obsahovať: meno, priezvisko ubytovaných, adresa trvalého bydliska, doba pobytu. 

    Túto evidenciu odovzdá  1 krát na mestský úrad v termínoch odvodu dane.  

 

6. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 

     ubytovanie   poskytuje. 
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7. Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie si vyzdvihne na 

     mestskom úrade potvrdenky na zaplatenie daní. Potvrdenky pri vyberaní daní 

     vyplní  dvojmo a kópie odovzdá na mestský úrad v termínoch odvodu daní.  

 

8. Daň  platí prevádzkovateľ, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie na mestský úrad  

     v štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa po skončení štvrťroku.  

 

 

 

 

§ 24 

Daň za predajné automaty 

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

    odplatu (ďalej len „predajné automaty“)a sú umiestnené v priestoroch  prístupných  

    verejnosti. Predmetom dane  za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú 

    cestovné lístky verejnej dopravy. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty  

      prevádzkuje. 

 

3.  Základom dane je počet predajných automatov. 

 

4.  Sadzba dane je 70,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

5.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom  kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný   

automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa  ukončilo   

jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu 

dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane 

prvým dňom  mesiaca  nasledujúceho po mesiaci , v ktorom  došlo k zmene správcu 

dane.   

 

 

6. Správa dane vyrubí daň  rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

7. Priznanie k dani za predajné automaty sa podáva na tlačive v rámci Priznania k dani 

    z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné   

    hracie prístroje. Daňovník je povinný  podať priznanie k dani za predajné  automaty   

    správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová 

    povinnosť k dani za predajné automaty podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. 

    Daň za predajné automaty vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 

    príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak 

    odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak. 

 

8. Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný  viesť evidenciu  v písomnej  

     forme alebo v elektronickej forme, ktorá musí obsahovať o každom predajnom automate 

     tieto náležitosti : 

     názov a druh, počet prevádzkovaných predajných automatov, výrobné číslo,    

     inventarizačné číslo, rok výroby, zoznam tovarov, ktoré vydáva, miesto umiestnenia,  

     dátum  umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania, dátum skončenia prevádzkovania. 
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    Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný identifikovať predajné 

    automaty tak ,že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom uvedie: obchodné 

    meno alebo sídlo prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je predajný automat 

    umiestnený, názov, a druh, výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby, dátum 

    umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania. 

 

 

   

 

§ 25 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú  

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú  

výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné 

hracie prístroje“).   

 

2.   Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

  b)  mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné  

       hry. 

  

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie  

      prístroje  prevádzkuje. 

 

4. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov. 

 

5. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom  kalendárneho mesiaca, v ktorom sa   

nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,                 

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho                 

mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová                 

povinnosť u nového správcu dane prvým dňom  mesiaca  nasledujúceho po mesiaci,                

v ktorom došlo k zmene správcu dane.   

 

7. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

8.    Priznanie k dani za  nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive v rámci Priznania  

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za           

nevýherné  hracie prístroje. Daňovník je povinný  podať priznanie k dani za nevýherné            

hracie prístroje správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu           

vznikla daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje  podľa stavu k 1.január          

zdaňovacieho obdobia. Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane          

každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé          

zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 
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9.  Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný  viesť evidenciu  

v písomnej forme alebo v elektronickej forme, ktorá musí obsahovať o každom 

nevýhernom hracom prístroji tieto náležitosti : 

názov a druh, počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, výrobné číslo, 

inventarizačné číslo, rok výroby,  miesto umiestnenia, dátum  umiestnenia a dátum 

začatia prevádzkovania, dátum skončenia prevádzkovania. 

 

     Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný identifikovať nevýherné  

     hracie prístroje tak ,že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie:  

     obchodné meno alebo sídlo prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je nevýherný 

     hrací prístroj umiestnený, názov, a druh, výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby, 

    dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania. 

 

10.Od dane sú oslobodené elektronické prístroje na počítačové hry umožňujúce prístup  

     k internetu. 

 

 

III.  č a s ť 

Spoločné ustanovenia 
§  26 

Spoločné ustanovenia 

 

 

Správu miestnych daní  vykonáva mesto, ktoré ich na svojom území zaviedlo. 

 

§ 27 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Nové Mesto nad Váhom sa uznieslo 

Mestské zastupiteľstvo dňa  13.12.2016  uznesením č.  171/2016 –  MsZ. 

 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  

záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o miestnych daniach zo dňa 13.12.2011, dodatok č. 

1 k VZN 5/2011 o miestnych daniach zo dňa 12.12.2012, dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 

o miestnych daniach zo dňa 13.12.2013, dodatok č. 3 k VZN č.5/2011 o miestnych 

daniach zo dňa 03.12.2014, dodatok č. 4 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach zo dňa 

16.12.2015, dodatok č. 5 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach zo dňa 28.06.2016. 

  

3   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 22.11.2016  

 

 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 

          primátor mesta 

 

 
 


