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NÁVRH NA UZNESENIE

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. 460/2019 Z. z..
Podľa § 98 zákona o miestnych daniach správca dane môže všeobecne záväzným nariadením
zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie a určiť
oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
II. Osobitná časť
1. V § 3 ods. 2 písm. a) sa nahrádza suma „0,292“ eura za sumu „0,352“ eura.
2. V § 3 ods. 2 písm. b) sa nahrádza suma „0,192“ eura za sumu „0,252“ eura.
3. V § 3 ods. 2 písm. c) sa nahrádza suma „0,557“ eura za sumu „0,617“ eura.
4. V § 3 ods. 2 písm. d) sa nahrádza suma „0,723“ eura za sumu „0,783“ eura.
5. V § 3 ods. 2 písm. e) sa nahrádza suma „0,723“ eura za sumu „0,783“ eura.
6. V § 3 ods. 2 písm. f) sa nahrádza suma „0,723“ eura za sumu „0,783“ eura.
7. V § 3 ods. 2 písm. i) sa nahrádza suma „1,387“ eura za sumu „1,447“ eura.
8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa nahrádza suma „0,170“ eura za sumu „0,230“ eura.
9. V § 3 ods. 3 písm. b) sa nahrádza suma „0,170“ eura za sumu „0,230“ eura.
10. V § 3 ods. 3 písm. c) sa nahrádza suma „0,309“ eura za sumu „0,369“ eura.
11. V § 3 ods. 3 písm. d) sa nahrádza suma „0,391“ eura za sumu „0,451“ eura.
12. V § 3 ods. 3 písm. e) sa nahrádza suma „0,391“ eura za sumu „0,451“ eura.
13. V § 3 ods. 3 písm. f) sa nahrádza suma „0,391“ eura za sumu „0,451“ eura.
14. V § 3 ods. 3 písm. g) sa nahrádza suma „3,711“ eura za sumu „3,771“ eura.
15. V § 3 ods. 3 písm. h) sa nahrádza suma „3,711“ eura za sumu „3,771“ eura.
16. V § 3 ods. 3 písm. i) sa nahrádza suma „1,387“ eura za sumu „1,447“ eura.
Podľa zákona o miestnych daniach § 104g ods. 3: „Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb
ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej
sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení
sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom
dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na
zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu.
Z dôvodu úpravy všeobecne záväzného nariadenia v zmysle vyššie uvedeného zákona navrhujeme
postupne zvyšovať sadzbu dane z nehnuteľností za stavby počas štyroch rokov od roku 2021 a to
rovnomerne vo výške 0,06 eura u stavieb podľa § 10 odsek 1 písm. a) až f) a písm. i) zákona
o miestnych daniach v katastrálnom území Žiar nad Hronom a Horné Opatovce:
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) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h),
a v katastrálnom území Šášovské Podhradie u všetkých druhov stavieb tak, aby ostali zachované
rozdiely vyplývajúce z využitia stavieb. Najnižšia sadzba dane je stanovená na sumu 0,170 eura za
každý aj začatý m2 a najvyššia sadzba dane je 4,400 eura za každý aj začatý m 2. Najvyššiu sadzbu
dane navrhujeme nemeniť.
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17. V § 4 ods. 2 písm. a) sa nahrádza suma „0,259“ eura za sumu „0,319“ eura.
18. V § 4 ods. 2 písm. c) sa nahrádza suma „0,723“ eura za sumu „0,783“ eura.
19. V § 4 ods. 2 písm. d) sa nahrádza suma „0,500“ eura za sumu „0,560“ eura.
Podľa zákona o miestnych daniach § 104g ods. 4 : „Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená
správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z
bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov
na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné
zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie
obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu.
Z dôvodu úpravy všeobecne záväzného nariadenia v zmysle vyššie uvedeného zákona navrhujeme
postupne zvyšovať sadzbu dane z nehnuteľností za byty a nebytové priestory počas štyroch rokov
a to rovnomerne vo výške 0,06 eura u bytov a nebytových priestorov, ktoré nie sú využívané na
podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, administratívu súvisiacu s podnikateľskou činnosťou
alebo zárobkovou činnosťou na území mesta, aby ostali zachované rozdiely vyplývajúce z využitia
bytov a nebytových priestorov. Najnižšia sadzba dane je stanovená na sumu 0,170 eura za každý aj
začatý m2 a najvyššia sadzba dane je 4,400 eura za každý aj začatý m 2. Najvyššiu sadzbu dane
navrhujeme nemeniť.
Napríklad priemerný dvojizbový byt má výmeru 54 m2. Sadzba dane z nehnuteľností za byty je na rok
2020 vo výške 0,259 eura za každý aj začatý m2 a daň z nehnuteľností je vo výške 13,98 €. Pri
zvýšení sadzby dane o 0,06 eura každoročne do roku 2024 by bola daň vyrubovaná nasledovne:
DN na rok 2021 vo výške 17,22 €, (sadzba dane 0,319)
DN na rok 2022 vo výške 20,46 €, (sadzba dane 0,379)
DN na rok 2023 vo výške 23,70 €, (sadzba dane 0,439)
DN na rok 2024 vo výške 26,94 €, (sadzba dane 0,499)
V bodoch 20. až 28. sú zmeny z dôvodu zosúladenia ustanovení všeobecne záväzného nariadenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.
20.V § 2 ods. 1 sa nahrádza text „v osobitnom predpise.1)“ za text „v prílohe č. 1.1)“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

21. V § 2 ods. 2 sa nahrádza text „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 m2 a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na 1 m 2 podľa osobitných
predpisov2) o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m2 na 0,045 eura.“ za text
„pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2.2)“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

22. V § 2 ods. 3 sa nahrádza text „pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise.“ za text „lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy,3) rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.4) Ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m 2 na
0,045 eura.“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení
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všeobecne

záväzného

nariadenia

23. V § 2 ods. 4 sa nahrádza text „lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, pre rybníky
s chovom rýb, ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku
v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise1)“ za text „záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy,1) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,3) pre rybníky s chovom
rýb, ostatné hospodársky využívané vodné plochy a stavebné pozemky, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej
len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 22)“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

24. V § 5 ods. 1 písm. b) sa nahrádza text „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“ za text „močiare,
plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných
zdrojov I. stupňa a II. stupňa,6) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa
a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

25. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za text „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“ dopĺňa text „a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie
a vykurovacích plynov“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

26. V § 5 ods. 1 písm. f) sa v prvom riadku za text „ stavby na bývanie a byty“ dopĺňa text „podľa
druhej časti zákona o miestnych daniach“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

záväzného

nariadenia

záväzného

nariadenia

27. V § 7 ods. 3 sa na konci textu dopĺňa text „podľa osobitného zákona.11)“
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení

všeobecne

28. V § 7 ods. 9 sa nahrádza text „Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva
a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.“ za text „Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia osobitne užívaného verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitne užívaného
verejného priestranstva.
Uvedené zmeny sú z dôvodu zosúladenia
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach.

ustanovení
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všeobecne

záväzného

nariadenia

MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č.

/2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

o miestnych daniach

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. /2020
zo dňa: 10.12.2020
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Účinnosť od dňa: 1.januára 2021
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. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 17a, § 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 (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) 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 o miestnych daniach z a v á d z a s účinnosťou od 1.januára 2021
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) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní na území mesta Žiar nad Hronom.
(3) Územie mesta na účely tohto nariadenia, tvoria katastrálne územia Žiar nad Hronom, Horné
Opatovce, Šášovské Podhradie.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) je
kalendárny rok.
§2
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty 1) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.2)
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy1) a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2.2)
(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,3) rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 4) Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m2 na 0,045 eura.
(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty,1) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,1) lesné pozemky,
na ktorých sú hospodárske lesy,3) pre rybníky s chovom rýb, ostatné hospodársky využívané
vodné plochy a stavebné pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku
v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 22) pre stavebné pozemky.
(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 trávnaté porasty,
1

Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
2
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
3
§ 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
4
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.
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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,
f) 1,25 % za pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté
porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, pre rybníky s chovom rýb,
ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok.
(6) 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 trávnaté 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
f) 1,25 % za pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté
porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, pre rybníky s chovom rýb,
ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok.
§3
Daň zo stavieb
(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta pre katastrálne územie Žiar nad Hronom a Horné
Opatovce je určená vo výške
a) 0,352 eura za každý aj začatý m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,252 eura za každý 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) 0,617 eura za každý aj začatý m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,783 eura za každý aj začatý m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,783 eura za každý aj začatý m2 za stavby hromadných garáží,
f) 0,783 eura za každý aj začatý m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 4,400 eura za každý aj začatý m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) 4,400 eura za každý aj začatý m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,
i) 1,447 eura za každý aj začatý m2 za ostatné stavby neuvedené v § 3 ods. 2 písmenách
a) až h).
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta pre katastrálne územie Šášovské Podhradie je
určená vo výške
a) 0,230 eura za každý aj začatý m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,230 eura za každý 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) 0,369 eura za každý aj začatý m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,451 eura za každý aj začatý m2 za samostatne stojace garáže,
3

0,451 eura za každý aj začatý m2 za stavby hromadných garáží,
0,451 eura za každý aj začatý m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
3,771 eura za každý aj začatý m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) 3,771 eura za každý aj začatý m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,
i) 1,447 eura za každý aj začatý m2 za ostatné stavby neuvedené v § 3 ods. 3 písmenách a)
až h).
(4) Pri viacpodlažných stavbách na území mesta sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,03 eura
za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
e)
f)
g)

§4
Daň z bytov
(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(2) Ročná sadzba dane z bytov pre územie mesta je určená vo výške
a) 0,319 eura za každý aj začatý m2 za byty,
b) 4,400 eura za každý aj začatý m2 za nebytové priestory, ktoré sú určené alebo sa
využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, administratívu súvisiacu
s podnikateľskou činnosťou alebo zárobkovou činnosťou,
c) 0,783 eura za každý aj začatý m2 nebytové priestory využívané ako garáž.
d) 0,560 eura za každý aj začatý m2 za ostatné nebytové priestory.
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
(1)

Od dane z nehnuteľností sú podľa tohto nariadenia oslobodené
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky vo výške
100% daňovej povinnosti,5)
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,6) pásma ochrany prírodných
liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I.
stupňa a II. stupňa vo výške 100% daňovej povinnosti,7)
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov,8) stožiare rozvodu elektrickej energie,9) stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích
plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a 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 vody II.
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými
katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným
zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny,
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých

5

§ 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o
pohrebníctve.
6
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
7
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
8
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 657/2004 Z. z. o
tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
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f)

zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa,10)
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,
stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona o miestnych daniach vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50%
daňovej povinnosti.
§6
Daň za psa

(1)

(2)

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 eura za psa chovaného v časti Šášovské Podhradie.
Od dane za psa je podľa tohto nariadenia oslobodený
a) pes, ktorého vlastní fyzická osoba s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie
starostlivosti o zdravie, a fyzická osoba - vlastník preukazu ZŤPS. Oslobodenie sa
vzťahuje len na jedného psa, ktorého vlastní 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 jeho vlastníkom alebo
držiteľom a ktorý bol umiestnený v útulku zvierat v Žiari nad Hronom. Oslobodenie sa
vzťahuje len na prvého vlastníka alebo držiteľa.
§ 7
Daň za užívanie verejného priestranstva

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

a)
b)
c)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, terasy, predajného zariadenia, umiestnenie reklamných, informačných,
prezentačných, športových a iných športových zariadení, umiestnenie zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných zábavných zariadení, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska, zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia
a podobne.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta. Územie mesta na účely tohto nariadenia tvoria mestské časti Žiar nad
Hronom a Šášovské Podhradie. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú
pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.11)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva pre mestskú
časť Žiar nad Hronom pre ulice A.Dubčeka, A.Hlinku, A.Kmeťa, A.Štefanku, Bernolákova,
Cyrila a Metoda, Dr.Jánského, Družstevná, Dukelských hrdinov, Hurbanova, Hutníkov,
Hviezdoslavova, J.Hollého, J.Kollára, J.Kráľa, J.Považana, Jesenského, Jilemnického,
Jiráskova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Lúčna, M.Benku, M.Chrásteka, M.R.Štefánika,
Medzi vodami, Na Vartičke, Novomeského, Opatovská, Partizánska, Pod Donátom, Pod Háj,
Pod Vršky, Priemyselná, Rázusova, Rudenkova, SNP, Š. Moysesa, Š. Pártošovej, Š. Petruša,
Šoltésovej, Štúrova, Svätokrížske námestie, Svitavská, Tajovského, Vansovej, Záhradná za
každý aj začatý deň je
za umiestnenie predajného zariadenia
za predaj z nákladného auta
za predaj z osobného auta

5,000 eura
2,995 eura
0,166 eura

10

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
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Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)
t)
u)
(7)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

12

za umiestnenie terasy počas doby poskytovania reštauračných a obchodných
služieb
za umiestnenie terasy na území mesta mimo doby poskytovania reštauračných
a obchodných služieb
za umiestnenie zariadenia lunaparkov a iných atrakcií
za umiestnenie zariadenia cirkusu
za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku
za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
za skládku materiálu
za trvalé parkovanie starého vozidla12)
za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom
mimo vyhradeného miesta
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste na ktorom je
umiestnená plátenná garáž
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov
preukazu ZŤP, ZŤPS
za reklamné, propagačné akcie
za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu
za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených
a nespevnených plôch
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
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely
zásobovania prevádzky
za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až t)
za stanovište vozidiel taxislužby

0,132 eura
0,001 eura
0,066 eura
0,132 eura
3,319 eura
0,500 eura
0,331 eura
0,829 eura
0,276 eura
0,015 eura
0,011 eura
2,979 eura
0,060 eura
0,100 eura

0,200 eura

0,069 eura
0,331 eura
0,150 eura

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva pre mestskú
časť Žiar nad Hronom pre Námestie Matice slovenskej za každý aj začatý deň je
za umiestnenie predajného zariadenia
za umiestnenie terasy počas doby poskytovania reštauračných a obchodných
služieb
za umiestnenie terasy mimo doby poskytovania reštauračných a obchodných
služieb
za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku
za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
za skládku materiálu
za trvalé parkovanie starého vozidla12)
za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom
mimo vyhradeného miesta
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov
preukazu ZŤP, ZŤPS
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste v priestoroch
dvora mestského úradu
za reklamné, propagačné akcie
za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu
za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených
a nespevnených plôch
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

§ 60 ods. 6 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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5,000 eura
0,232 eura
0,001 eura
3,319 eura
0,500 eura
0,331 eura
0,829 eura
0,276 eura
0,011 eura
0,019 eura
4,979 eura
0,060 eura
0,100 eura

0,200 eura

verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania
za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely
zásobovania prevádzky
za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až p)
za stanovište vozidiel taxislužby

o)
p)
q)
(8)

g)
h)
i)

j)

k)
l)
(9)
(10)

(11)

(12)

0,331 eura
0,150 eura

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva pre mestskú
časť Šášovské Podhradie za každý aj začatý deň je
za umiestnenie predajného zariadenia
za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku
za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
za skládku materiálu
za trvalé parkovanie starého vozidla12)
za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom
mimo vyhradeného miesta
za reklamné, propagačné akcie
za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu
za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri
výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených
a nespevnených plôch
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
za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až k)
za stanovište vozidiel taxislužby

a)
b)
c)
d)
e)
f)

0,069 eura

2,995 eura
3,319 eura
0,500 eura
0,331 eura
0,829 eura
0,276 eura
2,979 eura
0,060 eura
0,100 eura

0,200 eura

0,331 eura
0,150 eura

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitne užívaného verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitne užívaného verejného priestranstva.
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.
Od dane sú podľa tohto nariadenia 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.
Prílohou tohto nariadenia sú
a) sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za jedno predajné miesto o výmere 6
m2 / 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 podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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 0,33 eura za osobu a prenocovanie.
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§ 60 ods. 6 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(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
(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 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.
§ 10
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

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“).
Nevýherné hracie prístroje sú
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane je 150 eur za jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 11
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 3,00 eur nebude vyrubovať.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie

(1)

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom č. 8/2019 o miestnych
daniach.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Žiari nad Hronom, dňa:

2020

Mgr. Peter Antal
primátor
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Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 25.11.2020
do:
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od:
do:
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:
mariana.cechova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
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Príloha č. 1
Daň za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku.
Typ predajného miesta
Druh predávaného tovaru a služieb
Predvádzanie výroby a predaj remeselných výrobkov z dreva, z prútia, z drôtu, z keramiky, bylinky, domáce výšivky,
maľovanie na textil, batika, zvončeky, valašky, liečivé kamene, maľovanie na tvár, maľovanie portrétov,
Knihy, fotografovanie so zvieraťom
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,
ručne tkané koberce.
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, čiapky, elektrotechnika, elektrospotrebiče, koberce, malá poľnohospodárska technika,
športové potreby, nábytok.
Textil, kusový textil, konfekcia, odevy, paplóny, posteľná bielizeň, obuv, kožušinové výrobky, autopoťahy.
Údeniny, údené výrobky, pekárenské výrobky,
Reklamné a prezentačné akcie.
Burčiak.
Medovina, punč.
Pečené gaštany, sušené čaje, pečené čaje.
Varená kukurica, koreniny, tekvicové jadierka.
Potraviny, ovocie, zelenina, nealkoholické nápoje, med, výrobky z medu, trdelníky, langoše, donutky, palacinky, hot
dogy, zemiakové špirály, štrúdle, párance, pirohy.
Jedlo.
Jedlá a alkoholické nápoje.
Alkoholické a nealkoholické nápoje, víno.
Predaj žrebov a losov

A

B
56

C
R
Sadzba dane €
46
20
65

30

20

15

40

40

65

55

45

96

96

85

75

70

90

90

89
90
90
99
75
35
50
70

85
80
80
99
70
30
40
66

80
70
70
99
66
20
33
66

105
99
99
150
120
45
72
99

105
99
99
180
120
66
81
120

150
180
180
15

150
180
180

150
180
180

150
180
180

180
252
279

Predajné miesto typu „A“ sú čísla predajného miesta : od 54 - do 137, od 202 - do 221, od 223 - do 229, od 231 -237, od 284 - do 354, 426, 427
Predajné miesto typu „B“ sú čísla predajného miesta : od 138 – do 201, 222, 230, od 238 - 283, od 480 – do 622.
Predajné miesto typu „C“ sú čísla predajného miesta : od 15 - do 53.
Predajné miesto typu „S“.
Predajné miesta typu „ R“.

1

S
65

Za umiestnenie zábavných atrakcii sadzba dane je
a) 50 eur atrakcia do 25 m2/ 3 dni ( strelnica, detský kolotoč, motokáry, nafukovacie skákadlá, detské autíčka, detské helikoptéry, motorky, poníky, kone
a pod.)
b) 150 eur 1 atrakcia od 25 do 50 m2 / 3 dni ( veľký retiazkový kolotoč, bobová dráha a pod.),
c) 250 eur 1 atrakcia od 50 m2 do 75 m2 / 3 dni, ( Twister, Break dance, Move – It, Boster a pod.)
d) 300 eur 1 atrakcia 75 m2 do 100 m2 / 3 dni ( Autodrom, Centrifúga, Extrém 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 / 4,5m2 / 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 / 4,5m2 / 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 / 4,5m2 / deň
4. Za predaj pukanej kukurice, orientálnych cukroviniek, výroba a predaj cukrárenských špecialít,
kúpeľných oplátok, medu, medovníkov ( perníkov ), syrových výrobkov, údených výrobkov,
tekvicových jadierok sadzba dane je 7 eura / 4,5m2 / deň
5. Za predaj trdelníkov, langošov, hot dogov, hamburgerov a pod. sadzba dane je 10 eur / 4,5m2 / deň.
6. Za predaj výrobkov z medoviny, punču, hriatô je sadzba dane 45,- eur / 4,5m2 / deň.
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Príloha č. 3
Daňovník *:..................................................................................................................................
OZNÁMENIE
o zámere užívania verejného priestranstva
1. Predmet užívania : .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Účel užívania: ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Výmera užívania ( m2 ) :.................................................................................................................
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.
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