MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

o miestnych daniach

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č.:111/2009
zo dňa : 17.12.2009

Účinnosť od dňa: 1.januára 2010

Mestské zastupiteľstvo v Ţiari nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov úprav a zmien, v súlade
s ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ).
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto nariadenie zavádza na území mesta Ţiar nad Hronom ( ďalej len „ mesto“):
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za uţívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty ,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
(2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) je
kalendárny rok.
Druhá časť
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise 1).
(2)
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na 1 m2 podľa
osobitných predpisov 2).
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2
a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise 1).
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 %.
(5) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 2 ods. 4 tohto nariadenia sa v katastrálnych
územiach Ţiar nad Hronom a Horné Opatovce upravuje takto:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,25 %,
b) za trvalý trávny porast na 0,25 %,
c) za záhrady na 0,6 %,
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,5 %,
e) za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy na 0,5 %,
f) za zastavané plochy a nádvoria na 0,6 %,
g) za stavebné pozemky na 0,6 %,
h) za ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov na 0,6 %.
(6) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 2 ods. 4 tohto nariadenia sa v katastrálnom území
Šášovské Podhradie upravuje takto:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,25 %,
b) za trvalý trávny porast na 0,25 %,
c) za záhrady na 0,3 %,
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,25 %,
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e) za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy na 0,25%,
f) za zastavané plochy a nádvoria na 0,3 %,
g) za stavebné pozemky na 0,3 %,
h) za ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov na 0,3 %.
§3
Daň zo stavieb
(1) Ročná sadzba dane pre stavby je 0,033 eura za kaţdý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 3 ods. 1 tohto nariadenia sa v katastrálnych územiach
Ţiar nad Hronom a Horné Opatovce upravuje takto:
a) 0,232 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,132 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,497 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,663 eura za kaţdý aj začatý m2 za samostatne stojace garáţe a samostatné stavby
hromadných garáţí a stavby určené alebo pouţívané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
e) 3,651 eura za kaţdý aj začatý m2 za priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike,
stavby slúţiace stavebníctvu, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
f) 3,651 eura za kaţdý aj začatý m 2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou,
g) 1,327 eura za kaţdý aj začatý m2 za ostatné stavby.
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 3 ods. 1 tohto nariadenia sa v katastrálnom území
Šášovské Podhradie upravuje takto:
a) 0,099 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,092 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,249 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,331 eura za kaţdý aj začatý m2 za samostatne stojace garáţe a samostatné stavby
hromadných garáţí a stavby určené alebo pouţívané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
e) 3,651 eura za kaţdý aj začatý m2 za priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike,
stavby slúţiace stavebníctvu, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
f) 3,651 eura za kaţdý aj začatý m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou,
g) 1,327 eura za kaţdý aj začatý m2 za ostatné stavby.
(4) Pri viacpodlaţných stavbách správca dane určuje príplatok za podlaţie 0,03 eura za kaţdé
podlaţie okrem prvého nadzemného podlaţia.
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§4
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
(2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 4 ods. 1 tohto nariadenia sa v celom meste zvyšuje
takto:
a) 0,199 eura za kaţdý aj začatý m2 za byty,
b) 3,651 eura za kaţdý aj začatý m2 za nebytové priestory, ktoré sa vyuţívajú na
podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, administratívu súvisiacu s podnikateľskou
činnosťou alebo zárobkovou činnosťou,
c) 0,366 eura za kaţdý aj začatý m2 za ostatné nebytové priestory.
§5
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky vo výške
100% daňovej povinnosti,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa
a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa vo výške 100% daňovej povinnosti,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stoţiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov vo výške
100% daňovej povinnosti,
d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťaţby ( prvej prebierky ) vo výške 100% daňovej povinnosti,
e) pozemky, ktorých hospodárske vyuţívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu ţivotného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťaţením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním,
s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa na genofondové
plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou vo výške 100%
daňovej povinnosti.
§6
Vyrubovanie dane z nehnuteľností
(1) Správca dane ustanovuje, ţe daň niţšiu ako 3 eura nebude vyrubovať ani vyberať.
§7
Platenie dane z nehnuteľností
(1)
Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátkach. Prvú splátku uhradí daňovník do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhú splátku uhradí daňovník do
30. septembra príslušného roka.
(2)
Ak je daň z nehnuteľností niţšia ako 33,19 eura je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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Tretia časť
§8
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo drţiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Ročná sadzba dane je 33,193 eura za psa.
(5) Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa daň od 1. mesiaca nasledujúceho po dni,
keď táto povinnosť vznikla. Daň za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka je 1/12 ročnej
dane za jeden mesiac. Povinnosť platiť daň za psa zanikne uplynutím mesiaca, v ktorom daňovník
správcovi dane zánik daňovej povinnosti oznámil. Vyrubená daň je splatná do 15 dní od dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(6) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(7) Od dane za psa je oslobodený
a) pes, ktorého vlastní občan s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie starostlivosti o
zdravie, a občan - vlastník preukazu ZŤPS,
b) pes, ktorého vlastní občan, vlastník rodinného domu ktorý je vzdialený viac ako 500 m od
súvisle zastavanej časti mesta.
(8) Daň za psa sa zniţuje o
a) 16,597 eura za psa chovaného v záhradkárskej časti,
b) 24,895 eura za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV,
c) 31,202 eura za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie.
(9)
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno,
priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť
v oznámení miesto, kde je pes chovaný. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa
osobitného predpisu3).
§ 9
Daň za uţívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uţíva.
(4) Základom dane za uţívanie verejného priestranstva je výmera uţívaného verejného priestranstva
v m2.
(5) Sadzba dane je
a) 2,995 eura/m2/deň za predaj z nákladného auta,
b) 0,166 eura/m2/deň za predaj z osobného auta,
c) 0,232 eura/m2/deň za umiestnenie terasy na Námestí Matice slovenskej alebo na ulici
Štefana Moysesa,
d) 0,132 eura/m2/deň za umiestnenie terasy na území mesta mimo Námestia Matice
slovenskej alebo ulice Štefana Moysesa,
e) 0,066 eura/ m2/deň za umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií,
f) 0,132 eura/ m2/deň za umiestnenie cirkusu,
g) 3,319 eura/m2/deň za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku,
h) 0,829 eura/m2/deň za umiestnenie nepojazdného motorového vozidla bez pripevnenej
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tabuľky s evidenčným číslom,
i)
0,015 eura/m2/deň za umiestnenie plátenej garáţe na vyhradených miestach,
j)
0,011 eura/m2/deň za vyhradené miesto na trvale parkovanie motorového vozidla pre
drţiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS,
k)
0,012 eura/ m2/deň za vyhradené miesto na trvale parkovanie motorového vozidla
v priestoroch dvora mestského úradu,
l) 4,979 eura/m2/deň za uţívanie Námestia Matice slovenskej pre reklamné,
propagačné akcie,
m) 3,485 eura/ m2 /deň za ostatné uţívanie Námestia Matice slovenskej,
n) 0,110 eura/ m2 /deň za umiestnenie prenosného reklamného pútača,
o) 0,331 eura/ m2/deň za ostatné uţívanie verejného priestranstva.
(6)
Daňová povinnosť vzniká začatím uţívania verejného priestranstva a zaniká ukončením uţívania
verejného priestranstva.
(7) Priznanie k dani za uţívanie verejného priestranstva je daňovník povinný podať najneskôr
tri dni pred záberom verejného priestranstva. Daňovník, ktorý uţíva verejné priestranstvo v čase
konania ţiarskeho jarmoku alebo príleţitostných mestských trhov, daňové priznanie za uţívanie
verejného priestranstva nepodáva.
(8)
Prílohou tohto nariadenia sú :
a) sadzby dane za uţívanie verejného priestranstva za predaj na ţiarskom
jarmoku – príloha číslo 1,
b) sadzby dane za uţívanie verejného priestranstva za predaj na príleţitostných
mestských trhoch - príloha číslo 2,
c) priznanie k dani za uţívanie verejného priestranstva – príloha číslo 3.
§ 10
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení,
ktoré kategorizáciu určuje osobitný predpis4) .
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,331 eura za osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(6) Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a platiteľ dane oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
(8) Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.
(9) Vybranú daň je platiteľ povinný odviesť na účet správcu dane, uvedený v § 14 ods. 1 tohto
nariadenia do 15 dní po skončení štvrťroka zdaňovacieho obdobia.
§ 11
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
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 alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 79,665 eura za jeden predajný automat.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
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daňovej povinnosti.
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(8) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(10) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo
názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť v oznámení miesto umiestnenia
predajného automatu a výrobné číslo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa
osobitného predpisu 3).

§ 12
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1)
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňaţnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti.
(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 165,969 eura za jeden nevýherný hrací prístroj.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(9) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(10) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(11) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník,
ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov,
identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný uviesť v oznámení miesto umiestnenia
nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa
osobitného predpisu3).
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Štvrtá časť
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 6/2008 o miestnych
daniach.
§ 14
Účinnosť
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

V Ţiari nad Hronom, dňa

Mgr. Ivan Č E R N A J
primátor v.r.

Odkazy k textu:
1)

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492//2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
3)
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z. .
4)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje
kategorizácia zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Ţiari nad Hronom
od: 30.11.2009
do: 16.12.2009
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Ţiari nad Hronom
od:
do:
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Príloha č. 1
Daň za uţívanie verejného priestranstva za predaj na ţiarskom jarmoku.
1. Za predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, byliniek, planétiek, domácich
výšiviek, dečiek, lósov, kníh sadzba dane je
a) 21 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Hviezdoslavova
b) 19 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. A. Kmeťa
c) 16 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Š. Moysesa
2. Za predaj upomienkových jarmočných predmetov, výrobkov zo skla, biţutérie, naţehlovačiek, CD,
kaziet, drobných výrobkov z koţe, opaskov, kovotepeckých výrobkov, orientálnych predmetov z kovu,
textilnej obuvi, balónov, hračiek, umelých a ţivých kvetov, drobného tovaru, videokaziet, plastových
obrusov, zdravotnej techniky sadzba dane je
a) 56 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Hviezdoslavova
b) 46 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. A. Kmeťa
c) 33 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Š. Moysesa
3. Za predaj domácich potrieb, domácich potrieb - kuchynka, skla, porcelánu, kozmetiky, drogérie,
školských potrieb, koţenej a textilnej galantérie, vlny, umeleckých predmetov, sôch, obrazov,
pletených výrobkov, posteľnej bielizne, spodného prádla, ponoţiek, ručných tkaných kobercov, čiapok
sadzba dane je
a) 82 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Hviezdoslavova
b) 73 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. A. Kmeťa
c) 66 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Š. Moysesa
4. Za predaj elektrotechniky, elektrospotrebičov, kobercov, malej poľnohospodárskej techniky,
športových potrieb, bicyklov, bytových doplnkov z dreva, nábytkov, paplónov, kusového textilu,
konfekcie, odevov, obuvi, koţušinových výrobkov sadzba dane je
a) 89 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Hviezdoslavova
b) 82 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. A. Kmeťa
c) 76 eura/ 6m2 / 2 dni na Ul. Š. Moysesa
5. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, výrobkov, predaj cukrárenských špecialít,
kúpeľných oplátok, cukrovej vaty, medovníkov ( perníky ), nakladaných syrov sadzba dane je
a) 56 eura / 6m2 / 2 dni na Ul. Hviezdoslavova
b) 46 eura / 6m2 / 2 dni na Ul. A. Kmeťa
c) 39 eura / 6m2 / 2 dni na Ul. Š. Moysesa
6. Za predaj tekvicových jadierok sadzba dane je 33 eura / 6m2 / 2 dni .
7. Za predaj potravín, ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov sadzba dane je 66 eura / 6m2 / 2 dni
.
8. Za predaj výrobkov z medu sadzba dane je 66 eura / 6m2 / 2 dni .
9. Za predaj občerstvenia – jedlá, alkoholické nápoje sadzba dane je 132 eura/ 6m2 / 2 dni .
10. Za predaj burčiaku, vína, piva sadzba dane je 99 eura/ 6m2 / 2 dni .
11. Za predaj trdelníkov, langošov sadzba dane je 66 eura/6m2 / 2 dni.
12. Za umiestnenie strelníc, detských kolotočov, motokár, nafukovacích skákadiel, detských autíčok,
motoriek sadzba dane je 33 eura / 6m2 / 2 dni .
13. Za umiestnenie zábavných atrakcii sadzba dane je
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a) 116 eura 1 atrakcia do 50 m2 / 2 dni,
b) 149 eura 1 atrakcia od 50 m2 do 75 m2 / 2 dni,
c) 182 eura 1 atrakcia 75 m2 do 100 m2 / 2 dni,
d) 215 eura 1 atrakcia nad 100 m2 / 2 dni.
14. Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva za kaţdý ďalší zabratý štvorcový meter je 13
eura/ deň.
15. Za predaj sortimentu, ktorý nie je vyššie uvedený a ak daňovník zaberá plochu menej ako 6 m2 je
sadzba dane 3 eura/ m2 / deň.
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Príloha č. 2
Daň za uţívanie verejného priestranstva za predaj na príleţitostných mestských trhoch.
1. Za predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z koţe, z keramiky, byliniek, planétiek,
domácich výšiviek, dečiek kníh sadzba dane je 3 eura / 6m2 / deň
2. Za predaj upomienkových predmetov, výrobkov zo skla, biţutérie, drobných výrobkov z koţe,
opaskov, kovotepeckých výrobkov, orientálnych predmetov z kovu, balónov, hračiek, umelých a ţivých
kvetov, drobného tovaru, vianočných ozdôb, betlehemov sadzba dane je 5 eura / 6m2 / deň
3. Za predaj domácich potrieb - kuchynka, skla, porcelánu, umeleckých predmetov, sôch, obrazov,
pletených výrobkov, ručných tkaných kobercov, čiapok sadzba dane je 7 eura / 6m2 / deň
4. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, výroba a predaj cukrárenských špecialít,
kúpeľných oplátok, medovníkov ( perníky ), syrových výrobkov, tekvicových jadierok sadzba dane je
17 eura / 6m2 / deň
5. Za predaj trdelníkov, langošov sadzba dane je 20 eura / 6m2 / deň.
6. Za predaj výrobkov z medu, medoviny, punču, hriatô sadzba dane je 25 eura / 6m2 / deň.
7. Za predaj občerstvenia – jedlá, alkoholické nápoje sadzba dane je 40 eura / 6m2 / deň .
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Príloha č. 3
Daňovník *:..................................................................................................................................
PRIZNANIE
k dani za uţívanie verejného priestranstva
1. Predmet uţívania : ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..
2. Účel uţívania: ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.
3. Výmera uţívania ( m2 ) :...........................................................................................................
4. Uţívanie verejného priestranstva: od.........................................
do........................................
5. Iné právne významné skutočnosti :...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
..
.....................................................................................................................................................
..
Vyhlasujem, ţe všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum:..................................

...........................................................................
podpis oprávnenej osoby na podanie
daňového priznania

* Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v oznámení aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo
názov, identifikačné číslo a sídlo. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu3).
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