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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
 
 
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach. 
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Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
  
        Miestne dane v súčasnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o miestnych daniach“), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004. Zákon o miestnych 
daniach bol novelizovaný naposledy zákonom č. 286/2012 Z.z..   
 
       Novela zákona ruší povinnosti, ktorými sa oznamovali rôzne skutočnosti na strane daňovníka 
a zavádza jedno spoločného priznanie k miestnym daniam, ktoré má ročné zdaňovacie obdobie. 
Zmenou zákona  sa sleduje zníženie administratívnej záťaže na strane daňovníkov t.j. zrušuje sa 
povinnosť pre daňovníkov vypočítavať sumu dane v daňovom priznaní. Keďže zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie miestnych daní môžu nastať aj v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
ponecháva sa vyrubovanie dane každoročne avšak s tým, že správca dane konkrétnemu daňovníkovi 
vydá len jedno rozhodnutie na daň a to za tie miestne dane, ktorých predmet bude u neho naplnený k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia. Vyrubenie daní jedným spoločným rozhodnutím na zdaňovacie 
obdobie roku 2013 v prípadoch, kedy sa dane platili aj bez vyrubenia (napr. daň za psa – do 
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia) má  za následok aj zmenu  lehôt splatnosti  daní.  
   
     Zavedenie miestnych daní všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „ nariadenie“) a ich 
vyberanie na rok 2013 je na rozhodnutí príslušného správcu dane. Podľa  zákona  o miestnych 
daniach správca dane môže nariadením zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby dane a určiť  oslobodenia 
alebo zníženia dane, určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať, najviac v úhrne do sumy troch eur len 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak citovaný zákon o miestnych daniach neurčí inak. 
 
     Nariadením  mesto upravuje len tie skutočnosti, na ktoré je splnomocnené zákonom o miestnych 
daniach. Práva a povinnosti  daňovníkov vyplývajú priamo zo zákona o miestnych daniach ako aj zo 
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktoré mesto bez zákonného splnomocnenia nemôže zmeniť.  
 
 
         II. Osobitná časť 
 
1. V § 4 sa mení ods. 4 a 5 ktorý znie 

 
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov na území mesta pre  katastrálne územia Žiar nad Hronom 

a Horné Opatovce je určená vo výške 
a) 0,25 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 
b) 0,6 % za záhrady,  
c) 0,6 % za  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  
d) 0,5 % za  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e) 0,6 % za stavebné pozemky. 

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov  na území mesta pre katastrálne územie Šášovské 
Podhradie je určená vo výške 

a. 0,25 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 
b. 0,3 % za záhrady,  
c. 0,3 % za  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  
d. 0,25 % za  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e. 0,3 % za stavebné pozemky. 

 
Ide o legislatívno-technickú úpravu znenia nariadenia v zmysle platných predpisov  ( redukcia 
druhov pozemkov z 8 na 5 ), sadzby dane zostávajú nezmenené. 
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2. § 6 znie: (1) Ročná sadzba dane  je 

a. 33 eur  za psa chovaného na území mesta, 
b. 16 eur  za psa chovaného v záhradkárskej časti, 
c. 8 eur  za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV, 
d. 3 eur  za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie. 

            (2)  Od  dane za psa je oslobodený 
      a.  pes, ktorého vlastní fyzická osoba s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie    
           starostlivosti o zdravie, a fyzická osoba - vlastník preukazu ZŤPS, 

b.  pes, ktorého vlastní fyzická osoba, vlastník rodinného domu, ktorý je vzdialený viac  
     ako 500 m od súvisle zastavanej časti  mesta, 
c. pes na 1 rok odo dňa po nadobudnutí fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom alebo  
      držiteľom a ktorý bol umiestnený v útulku zvierat v Žiari nad Hronom.  Oslobodenie sa    
      vzťahuje len na prvého vlastníka alebo držiteľa. 
 

      Podľa § 29 zákona o miestnych daniach mesto ustanoví  nariadením  najmä sadzbu dane, 
prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné 
oslobodenia od dane alebo zníženia dane.  
      V § 6 ods. 1 písm. d) sa sadzba dane „ 2 eura“  nahrádza „ 3 eura.“  Zvýšenie sadzby dane 
odporúčame zvýšiť z dôvodu nerentabilnosti výberu tejto  dane ako aj ustanovenia tohto návrhu 
nariadenia, že daň úhrne do sumy troch eur mesto nebude vyrubovať. 
 
3.  V § 7 ods. 6  sa mení a dopĺňa ( zmena oproti roku 2012 je vyznačená kurzívou) 

s) za  zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri 
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených 
a nespevnených plôch 

0,100 eura 

t) za  zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri 
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených 
a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania 
verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby 
užívania 

0,200 eura 

u) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely 
zásobovania prevádzky 

0,069 eura 

v) za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až u) 0,331 eura 

 
     Navrhované opatrenie zavádza od 1.1.2013 zdaňovanie za zriadenie zariadenia staveniska, 
umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke 
spevnených a nespevnených plôch vo vlastníctve mesta. Zároveň sa predpokladá zvýšenie príjmu do 
rozpočtu mesta. Zo zákona o miestnych daniach vyplýva, že predmetom tejto dane nie je záber 
verejného priestranstva v prípade odstraňovania poruchy inžinierskych sieti.  
 
4. V § 7 ods. 10  sa  slovo „ stavieb“  nahrádza  slovami „ rodinných domov a bytových domov“.   
Uvedenou úpravou nariadenia sa vymedzuje okruh oslobodenia od tejto dane. Zároveň sa 
predpokladá zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta. 
 
5. V  § 7 ods. 10 písm. a)  sa mení príloha č. 1 tohto nariadenia. Z dôvodu pokračovania zmeny 

predaja tovarov a poskytovaných služieb na žiarskom jarmoku, mesto upravilo sadzobník 
poplatkov podľa predávaného sortimentu tovaru a poskytovaných služieb a podľa záujmu 
o presné určené predajné miesta. Úpravou  sadzieb a zosúladenie sortimentu s miestom predaja 
a poskytovanie služieb sa predpokladá zastabilizovanie a mierne zvýšenie príjmu do rozpočtu 
mesta.  

 
6. V § 8, § 9, § 10  ide o legislatívno-technickú úpravu znenia nariadenia v zmysle platných 

predpisov. Podľa § 43, § 51, § 59  zákona o miestnych daniach mesto ustanoví  nariadením  
najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom 
dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.  
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7. V § 10 ods. 5  sa  slovo „ 165,969 eura“  nahrádza  slovom „ 150 eur“. 
 
8. § 11 sa mení a znie „ Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne 3 eur nebude vyrubovať“. 
      Uvedené ustanovenie v nariadení sa zavádza z dôvodu efektívnosti výberu miestnych daní.  
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Mesto Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 29, § 33, § 36, § 43, § 51, § 59, § 98, §  98b ods. 5, § 99e 
ods. 9 a §  103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 11 ods. 4 písm. d)  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98  
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 z a v á d z a   

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. 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ nariadenie“ ) upravuje podmienky určovania 
a vyberania  miestnych daní na území mesta Žiar nad Hronom. 

(2) Územie mesta  na účely tohto nariadenia, tvoria katastrálne územia Žiar nad Hronom,  Horné 
Opatovce,  Šášovské Podhradie. 

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) je 
kalendárny rok. 

 

§ 2 

Daň z  pozemkov 

 
(2) 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 m

2
 a hodnoty pôdy za 1 m

2 
 uvedenej  v osobitnom predpise

1)
. 

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m

2 
a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na 1 m

2  
podľa 

osobitných predpisov
2)

 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku 
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za  1 m

2 
 na 0,045 

eura. 
(4) 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 m
2
 uvedenej v osobitnom predpise 

1)
.  

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na území mesta pre  katastrálne územia Žiar nad Hronom 
a Horné Opatovce je určená vo výške 

a) 0,25 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 
b) 0,6 % za záhrady,  
c) 0,6 % za  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  
d) 0,5 % za  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e) 0,6 % za stavebné pozemky. 

(6) Ročná sadzba dane z pozemkov  na území mesta pre katastrálne územie Šášovské Podhradie je 
určená vo výške 

                                                           
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. 
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a) 0,25 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 
b) 0,3 % za záhrady,  
c) 0,3 % za  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  
d) 0,25 % za  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e) 0,3 % za stavebné pozemky. 

 
§ 3 

Daň zo stavieb 

 
(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m

2
. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti, pričom sa do zastavanej plochy 
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.   

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta  pre katastrálne územie Žiar nad Hronom a Horné 
Opatovce je  určená vo výške 

a) 0,232 eura  za každý aj začatý m
2
 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
b) 0,132 eura za každý aj začatý m

2
 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 každý aj začatý m
2
 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 

domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,663 eura za každý aj začatý m

2
 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby 

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

e) 4,400 eura za každý aj začatý m
2
 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 

stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

f) 4,400 eura  za každý aj začatý m
2
 za stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou, 

g) 1,327 eura  za každý aj začatý m
2
 za ostatné stavby neuvedené v § 3 ods. 2 písmenách 

a) až f). 
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta pre katastrálne  územie Šášovské Podhradie je  

určená vo výške 
a) 0,110 eura  za každý aj začatý m

2
 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
b) 0,110 eura za každý aj začatý m

2
 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 každý aj začatý m
2
 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 

domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,331 eura za každý aj začatý m

2
 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby 

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

e) 3,651 eura  za každý aj začatý m
2
 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 

stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

f) 3,651 eura  za každý aj začatý m
2
 za stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou, 

g) 1,327 eura za každý aj začatý m
2
 za ostatné stavby neuvedené v § 3 ods. 3 písmenách 

a) až f). 
(4) Pri viacpodlažných stavbách na území mesta sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,03 eura 

za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
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§ 4 

Daň z bytov 

 
(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m

2
.  

(2)  Ročná  sadzba  dane  z  bytov   pre územie mesta je určená vo výške 
a) 0,199 eura

 
za každý aj začatý m

2
 za  byty, 

b) 4,400 eura  za každý aj začatý m
2
 za  nebytové priestory,  ktoré  sú určené alebo sa 

využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, administratívu súvisiacu 
s podnikateľskou činnosťou alebo zárobkovou činnosťou, 

c) 0,440 eura za každý aj začatý m
2
 za ostatné nebytové priestory. 

 
§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 
 
(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, stožiare 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 ťažby ( prvej prebierky ) vo výške  100% daňovej povinnosti, 

e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany II. a III. 
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, 
nadmerným imisným zaťažením, 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 pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou vo 
výške 100% daňovej povinnosti. 

 
§ 6 

Daň za psa 

 
(1) Ročná sadzba dane  je 

a) 33 eur  za psa chovaného na území mesta, 
b) 16 eur  za psa chovaného v záhradkárskej časti, 
c) 8 eur  za psa chovaného v rodinných domoch a v časti IBV, 
d) 3 eur  za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie. 

(2) Od  dane za psa je oslobodený 
a) pes, ktorého vlastní fyzická osoba s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie  

starostlivosti o zdravie, a fyzická osoba - vlastník preukazu ZŤPS, 
b) pes, ktorého vlastní fyzická osoba, vlastník rodinného domu, ktorý je vzdialený viac ako 

500 m od súvisle zastavanej časti  mesta, 
c) pes na 1 rok odo dňa po nadobudnutí fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom alebo 

držiteľom a ktorý bol umiestnený v útulku zvierat v Žiari nad Hronom.  Oslobodenie sa 
vzťahuje len na prvého vlastníka alebo držiteľa. 
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§  7 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

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

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, terasy, predajného zariadenia, umiestnenie reklamných, informačných, 
prezentačných, športových a iných zariadení, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku 
a iných zariadení, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia a podobne. 

(3) 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. 

(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 každý aj začatý m
2
 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň je 
 

a) za predaj z nákladného auta 2,995 eura 

b) za predaj z osobného auta 0,166 eura 

c) za umiestnenie terasy  na Námestí Matice slovenskej počas doby 
poskytovania reštauračných a obchodných služieb 

0,232 eura 

d) za umiestnenie terasy  na území mesta mimo Námestia Matice slovenskej 
počas doby poskytovania reštauračných a obchodných služieb 

0,132 eura 

e) za umiestnenie terasy  na území mesta mimo doby poskytovania 
reštauračných a obchodných služieb 

0,001 eura 

f) za umiestnenie zariadenia lunaparkov a iných atrakcií 0,066 eura   

g) za umiestnenie zariadenia cirkusu 0,132 eura 

h) za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku 3,319 eura 

i) za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 0,110 eura 

j) za skládku materiálu 0,331 eura 

k) za trvalé parkovanie starého vozidla
3
 0,829 eura 

l) za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla  s evidenčným číslom 
mimo vyhradeného miesta              

0,276 eura 

m) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste na ktorom je 
umiestnená  plátená garáž 

0,015 eura 

n) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov 
preukazu ZŤP, ZŤPS 

0,011 eura 

o) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste v priestoroch 
dvora mestského úradu 

0,012 eura 

p) za reklamné, propagačné  akcie na Námestí Matice slovenskej 4,979 eura 

r) za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu 0,060 eura 

s) za  zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri 
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených 
a nespevnených plôch 

0,100 eura 

t) za  zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri 
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených 
a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania 
verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby 
užívania 

0,200 eura 

u) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely 
zásobovania prevádzky 

0,069 eura 

v) za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až u) 0,331 eura 

                                                           
3
 § 49 ods. 5 zákona NR SR č. 409/2006 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
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(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 

užívania verejného priestranstva. 
(8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive ktoré tvorí prílohu číslo 3 tohto 
nariadenia.  

(9) Od dane sú oslobodené  
a) príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, 
b) právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za  účelom 

opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov alebo bytových domov, 
c) právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom 

umiestnenia veľkokapacitného kontajnera počas jarných a jesenných dní čistoty 
vyhlásených mestom. 

(10) Prílohou  tohto nariadenia sú  
a) sadzby  dane za užívanie verejného priestranstva za jedno predajné miesto o výmere 6 

m
2
 / 2dni za predaj na žiarskom  jarmoku – príloha číslo 1, 

b) sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za predaj na príležitostných            
mestských trhoch -  príloha číslo 2.  

 
§  8 

Daň za ubytovanie 
 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné  prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, 
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis

4)
 . 

(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, 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 do 15 dní  po skončení štvrťroka 

zdaňovacieho obdobia. 
 

§  9 
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  

a) 80 eur  za jeden predajný automat ponúkajúci cigarety a alkohol, 
b) 65 eur za jeden predajný automat ponúkajúci viac druhov tovarov v ponuke, 
c) 40 eur za jeden predajný automat ponúkajúci jeden druh tovaru v ponuke, 
d) 30 eur za jeden predajný automat prevádzkovaný v zdravotníckych zariadeniach s jedným 

druhom tovaru v ponuke, ktorým sú hygienické návleky na obuv. 
 

 
 
 

 

                                                           
4
 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia zariadení 

a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 
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§  10 

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 peňažnú 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 150 eura za jeden nevýherný hrací prístroj. 
 

§ 11 
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

 
            Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne 3 eur nebude vyrubovať. 

 
§  12 

Zrušovacie  ustanovenie 
 
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom č. 10/2011 o dani 

z nehnuteľností. 
(2) Zrušuje  sa  Všeobecne záväzné nariadenie  mesta  Žiar  nad  Hronom  č. 9/2010  o miestnych 

daniach.  
 

§  13 
Účinnosť 

 
           Toto  nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2013. 
 
 
V Žiari nad Hronom,  dňa:  
 
 
 
 
                                                                                      Mgr.  Ivan   Č E R N A J 
                                                                                                 primátor  v. r.  
 
 
 
 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
od:13.11.2012  
do:  
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom  
od:  
do: 



Príloha č. 1 
Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku. 

              

Tip predajného miesta A B C R 

Druh predávaného tovaru a služieb Sadzba dane € 

Remeselné výrobky z dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, bylinky,  domáce výšivky, maľovanie na textil, batika, 
zvončeky, valašky, liečivé kamene, maľovanie na tvár,  

56 46 20 65 

Knihy 21 20 19 40 

Drobné upomienkové jarmočné predmety zo skla, kože, dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, výšivky, bižutéria, 
nažehľovačky, CD, DVD, videokazety, kovotepecké výrobky, orientálne predmety z kovu, balóny, hračky, umelé 
a živé kvety, plastové obrusy, zdravotná technika,  pukaná kukurica, cukrovinky, orientálne cukrovinky, cukrárenské 
špeciality, kúpeľne oplátky, cukrová vata, medovníky ( perníky ),  nakladané syry, čerstvé syry, ostatný drobný tovar. 

 
 

62 

 
 

54 

 
 

46 

 
 

75 

Domáce potreby - kuchynka,  domáce potreby z dreva, zo skla, z porcelánu, kozmetika, drogéria, školské potreby, 
kožená a textilná galantéria, opasky, kabely, vlna, umelecké predmety, sochy, obrazy, pletené výrobky, spodné 
prádlo, termoprádlo, ponožky, ručné tkané koberce, čiapky, elektrotechnika, elektrospotrebiče, koberce, malá 
poľnohospodárska technika, športové potreby, nábytok. 

82 78 73 86 

Textil, kusový textil, konfekcia, odevy, paplóny, posteľná bielizeň, obuv, kožušinové výrobky, autopoťahy.           89 85 80 95 

Reklamné a prezentačné akcie. 90 80 70 99 

Burčiak. 99 99 99 99 

Medovina, punč. 75 70 66 80 

Pečené gaštany, sušené čaje. 33 30 20 45 

Varená kukurica, koreniny, tekvicové jadierka 50 40 33 60 

Potraviny, ovocie, zelenina,  nealkoholické nápoje, med, výrobky z medu, trdelníky, langoše, donutky, palacinky, hot 
dogy. 

70 66 66 75 

Jedlá, alkoholické nápoje, víno, pivo. 150 150 150 150 

 
Predajné miesto tipu „A“ sú čísla predajného miesta : od 1  - do 14 , od 54 - do 137, od 202 - do 221, od 223 - do 229, od 284 - do 352, od 427- do 437. 
Predajné miesto tipu „B“ sú čísla predajného miesta : od 148 - do 154, od 157 - do 180, od 182  - do 189, do 191 - do 199, od 231 - do 236,  od 238 - do 283. 
Predajné miesto tipu „C“  sú čísla predajného miesta : od 15 - do 53, od 138 - do 147, 155, 156, 162, 181, 190, 200, 201, 222, 230, 237, 353, 354, 425, 426,  od 
480 - do 622. 
Predajné miesta tipu „ R“. 

 
Za umiestnenie  zábavných atrakcii sadzba dane je  
a) 40 eur  atrakcia do 25 m

2
/ 2 dni ( strelnica, detský kolotoč, motokáry, nafukovacie skákadlá, detské autíčka, motorky, poníky, kone a pod.)  

b) 130 eur 1 atrakcia od 25 do 50 m
2 
/ 2 dni ( veľký retiazkový kolotoč a pod.), 

c) 150 eur 1 atrakcia od  50 m
2  

do
  
75 m

2 
/ 2 dni, ( Twister a pod.) 

d) 180 eur 1 atrakcia 75 m
2  

do
  
100 m

2 
/ 2 dni ( autodrom a pod.,) 

e) 220 eur 1 atrakcia nad 100 m
2 
/ 2 dni ( centrifúga a pod.) 
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Príloha č. 2 

 
Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na príležitostných mestských trhoch. 

 
1. Za predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z kože,  z keramiky, byliniek,  domácich 
výšiviek, dečiek  sadzba dane je  3 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
2. Za predaj upomienkových  predmetov, výrobkov zo skla, bižutérie,  drobných výrobkov z kože, 
opaskov, kovotepeckých výrobkov, orientálnych predmetov z kovu, balónov, hračiek, umelých a živých 
kvetov, drobného tovaru,  vianočných ozdôb, betlehemov sadzba dane je  3 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
3. Za predaj  domácich potrieb, skla, porcelánu, umeleckých predmetov, sôch, obrazov, pletených 
výrobkov,  ručne tkaných kobercov, čiapok, detského oblečenia sadzba dane je 5 eur / 4,5m

2 
/ deň 

 
4. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, výroba a  predaj cukrárenských špecialít, 
kúpeľných oplátok,  medovníkov ( perníky ),  syrových výrobkov, údených výrobkov, tekvicových 
jadierok sadzba dane je 7 eura / 4,5m

2 
/ deň 

 
5. Za predaj trdelníkov, langošov, hot dogov, hamburgerov a pod. sadzba dane je 10 eur / 4,5m

2 
/ deň. 

 
 
6. Za predaj výrobkov z medu, medoviny, punču, hriatô sadzba dane je 15 eur / 4,5m

2 
/ deň. 
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Príloha č. 3 
 

Daňovník *:.................................................................................................................................. 
 
 

OZNÁMENIE 
o zámere užívania verejného priestranstva 

 
1. Predmet užívania : ..................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................. 
 

2. Účel užívania: ............................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................. 
 
      3. Výmera užívania ( m

2 
) :................................................................................................................. 

 
4. Užívanie verejného priestranstva: od......................................... 
 

                                                                   do........................................ 
 

5. Iné právne významné skutočnosti **:........................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné. 
 
Dátum:.................................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                ........................................................................... 
                                                                         podpis oprávnenej osoby na podanie  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3)
. 

** Stanovisko – súhlas príslušného odboru Mestského úradu v Žiari nad Hronom  s užívaním 
verejného priestranstva. 
 
 
 


