
NÁVRH 
     Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 2/2008 

o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce  
 
 
 
 

Mesto Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento    Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta č. 2/2008 o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce  

 
 

 
 

I.  
Predmet dodatku 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2008 o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce  

sa mení nasledovne: 
 
 

1. V Článku 3 ods. 7 sa slová „v hodnote do 10.000,-Sk“ nahrádzajú slovami „v hodnote 
do 332 eura“. 

 
 
 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 dňa 

……………..  
 
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť  01.01.2010. 

 
 

 
 
 
                                                                                      Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                             primátorka mesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                    NÁVRH 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 

2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej 
pôžičky a spoločného stravovania 

 
 
 

Mesto Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento   Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania 
 
 

I.  
Predmet dodatku 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania sa mení nesledovne: 
 
1. V § 6 sa slová „podľa § 3 písm. a je do 2.000,-Sk“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 písm. a 
je do 66,50 eura“, slová „podľa § 3 písm. b je do 1.500,-Sk“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 
písm. b je do 50 eur“, slová „podľa § 3 písm. c, d , e je do 1.000,-Sk“ nahrádzajú slovami 
„podľa § 3 písm. c, d , e je do 33 eur“, slová „podľa § 3 písm. f  je do 2.000,-Sk“ nahrádzajú 
slovami „podľa § 3 písm. f  je do 66 eur“, slová „podľa § 4 ods. 2 v sume 20,-Sk za jednu 
polievku“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 v sume 0,70 eura za jednu polievku“ 
a slová „podľa § 5 ods. 1 je do 10.000,-Sk“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 1 je do 332 
eur“. 
 
 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 dňa 

……………..  
 
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 01.01.2010. 

 
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                             primátorka mesta 
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Primátorka mesta Zlaté Moravce 
 
Mestská rada        Dňa 16.9.2009 
Mestské zastupiteľstvo      V Zlatých Moravciach 
Zlaté Moravce 
 
 

Návrh 
V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   M E S T A 

Zlaté Moravce 
O   D A N I    Z    N  E H N U T E Ľ N O S T Í   

č......./2009 
 

 
Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2, § 
12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103  zákona  
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov  v y d á v a     
 
 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 
§ 1 

   
      (1) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona 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 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  u s t a n o v u j e  s účinnosťou od 1. januára 
2010  d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í . 
 
      (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území mesta Zlaté Moravce.   
Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok.         
                                    

Článok 1 
D A Ň   Z  P O Z E M K O V 

 
§ 2 

Základ dane 
      (1) Hodnoty pôdy pre katastrálne územia Zlaté Moravce, Prílepy a Hoňovce sú určené 
v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobené stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
  
 
      (2) Správca dane ustanovuje na území obce Zlaté Moravce hodnotu pozemku, ktorou sa 
pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2: 
 
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,0733 eura/m2 
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      §3 
Sadzba dane 

(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Zlaté Moravce ročnú sadzbu dane 
z pozemkov takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady  
             KÚ Zlaté Moravce vo výške                          0,35 % zo základu dane, 
             KÚ Prílepy                                                     0,40 % zo základu dane, 
             KÚ Hoňovce                                                  0,40 % zo základu dane, 
b) trvalé trávne porasty    
             KÚ Zlaté Moravce vo výške                          0,50 % zo základu dane, 
             KÚ Prílepy                                                     0,60 % zo základu dane, 
             KÚ Hoňovce                                                  0,60 % zo základu dane,                  
c)  záhrady                                                                  0,33 % zo základu dane, 
d)  lesné pozemky                                                       0,25 % zo základu dane, 
f)  zastavané plochy a nádvoria                                  0,33 % zo základu dane, 
g)  stavebné pozemky                                                 0,32 % zo základu dane, 
h)  ostatné pozemky                                                    0,33 % zo základu dane. 
     
 
 
      Článok 2 

D A Ň    Z O    S T A V I E B 
 
 

§ 4 
Sadzba dane 

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy takto: 

a/      0,132 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 
b/    0,132 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie 
stavieb na vlastnú administratívu,  
c/ 0,431 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 
d/   0,564 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
e/ 1,161 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú 
administratívu, 
f/ 1,825 eura za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
g/ 0,564 eura za ostatné stavby. 
      
    (2)  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie  0,09 eura  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  
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    (3)  Správca dane určuje na území časti obce Zlaté Moravce ulice: 
Do Kratín, Do Remanancií,  Tehelná,  Martinský breh, Hájová, Viničná, Dolné vinice, 
Mlynská, Nábrežie za majerom, Čierna dolina a Horný Majer ročnú sadzbu dane zo stavieb 
takto: 
a/  0,066 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 
b/   0,265 eura za samostatne stojace garáže. 

Uvedené stavby sa nachádzajú v časti mesta, v ktorej je znížená občianska vybavenosť 
a slúžia na bývanie obyvateľov mesta. 

Článok 3 
D A Ň    Z    B Y T O V 

 
§ 5 

Sadzba dane 
    (1)   Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
a) 0,132 eura za byty 
b) 0,132 eura za nebytové priestory 
 
 

Článok 4 
O S L O B O D E N I E   O D   D A N E   A   Z N Í Ž E N I E   D A N E 

 
 

§ 6 
(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov takto: 

a/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
 

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto: 
a/   50 %  z daňovej povinnosti na pozemky  vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi 
a občanov starších ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu 
 

(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto: 
a/  50%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov 
v hmotnej núdzi a vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na 
ich trvalé bývanie, 
b/  50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších 
ako 70 rokov a vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,  
c/   50 % z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a vo 
vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich dopravu. 
 
     (4)   Správca dane poskytne zníženie dane podľa § 6 ods. 2 písm. a/ a ods. 3 písm. b/  a c/ 
občanom, ktorých mesačný príjem jednotlivca nepresiahne 280 eur a dvojice 400 eur. U tých 
občanov, ktorí majú nezaopatrené dieťa, sa na každé nezaopatrené dieťa odpočíta z celkového 
príjmu   150 eur. 
 
     (5)   Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia 
daňovej povinnosti z pozemkov,  stavieb a bytov je 70 rokov. 



 4

     (6)  Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie zníženia dane z nehnuteľností, ktoré je 
daňovník povinný doručiť na MsÚ v Zlatých Moravciach: 
a/  Ak je daňovník v hmotnej núdzi, preukazuje potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o skutočnosti, že občan je v stave hmotnej núdzi.  
b/   Ak si daňovník uplatňuje zníženie dane z nehnuteľností podľa § 6 ods. 2 písm. a/ (okrem 
občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi) a ods. 3 písm. b/  a c/, preukazuje doklad 
o mesačnom príjme dvojice alebo jednotlivca. 
c/  Ak je daňovník ťažko zdravotne postihnutý, dokladuje fotokópiu Preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 
d/  Ak je občan prevažne alebo úplne bezvládny, dokladuje rozhodnutie zo sociálnej 
poisťovne o bezvládnosti, a zároveň posudok z odboru sociálnych vecí o miere funkčnej 
poruchy občana v percentách. 
  
     (7)  Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na 
podanie daňového priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia. 
 

Článok 5 
§ 7 

V Y R U B O V A N I E   D A N E 
 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať. 
 
 

Článok 6 
§ 8 

P L A T E N I E   D A N E 
 

(1) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane z nehnuteľností fyzickej osobe  
nasledovne: 

a/    ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 20 eur, je splatná naraz do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  
b/    v ostatných prípadoch nad 20  eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach , a to prvá 
splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá 
splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. 
 

(2)  Správca dane určuje platenie vyrubenej dane z nehnuteľností právnickej osobe  
nasledovne: 

a/    ak ročná daň vyrubená právnickej osobe nepresiahne 170 eur, je splatná naraz do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  
b/    v ostatných prípadoch nad 170 eur je splatná v štyroch rovnakých splátkach , a to prvá 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá do 31. júla, 
tretia do 30. septembra a štvrtá do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia. 
 

(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy ak je vyššia ako je uvedené v odseku 1 b/ a 2b/. 
 

(4)  Spôsoby vyberania dane z nehnuteľností: 
 a) v hotovosti do pokladnice mesta 
 b) poštovou peňažnou poukážkou  

 c) bezhotovostným prevodom na účet mesta 
 d) vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave 
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Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A 
§ 9 

 
 
     (1)    Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje 
sa na zákon o miestnych daniach č. 582//2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zák. č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. 

 
     (2)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia  sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2005 o dani z nehnuteľností  
v plnom rozsahu. 
    
     (3)   Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce sa na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa ..............2009. 
     
 

§ 11 
Ú Č I N N O S Ť 

 
     (1)     Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010. 
 
 

     V Zlatých Moravciach dňa ...............2009 
 
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Zlaté Moravce dňa........... 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Zlaté Moravce dňa........... 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2010 
 
zvesené: 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Serafína Ostrihoňová, v. r. 
                                                                                                        primátorka mesta 
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Mestská rada 
Mestské zastupiteľstvo      Zlaté Moravce 09.10.2009 
Zlaté Moravce 

 
 

Návrh na novelizáciu VZN č. 1/2008 
o výške príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 
 

 
    VZN č. 1/2008 určuje  výšku príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce. Jeho novelizácia upravuje výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a upravuje 
a dopĺňa podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre 
diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR od 01.01.2010 nasledovne: 
 

§ 2 
Materská škola 

 
- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
od 01.01. 2010          8 € 
 
 

§ 6 
Školské jedálne 

  
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách:  

- veková kategória - do  6 rokov       1,06 € 
       (z toho : desiata 0,27 €, obed 0,59 € , olovrant 0,20 € ) 

            - dospelý stravník – finančný limit na nákup potravín   1,06 €  
 
    - pre cudzích stravníkov  - stravníkov DJ    1,06 € + 1/3  výšky režijných    
       nákladov  

             (z toho desiata  0,27 €  (8 Sk) , obed 0,59 €  (18 Sk), olovrant 0,20 € (6 Sk)) 
             Režijné náklady sa vypočítajú vždy za určité obdobie podľa  nákladov za energie, vodu, vecné   
             náklady, mzdy a odvody na 1 vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka.  
      
 Za odsek 2 sa vkladá odsek 3 

3. diétne stravovanie 
– veková kategória do 6 rokov      1,28 € 
(z toho : desiata 0,32 €, obed 0,72 € , olovrant 0,24 €) 

   6 – 11 rokov        1,00 € 
 11 – 15 rokov        1,08 € 
 
Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4       

  
 
 

Predkladá:  Ingr. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 

 
 
spracovala: Mgr. Danuša Hollá 



Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa .................... prerokovalo: 
 
1. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
v sume 8 € 
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách:  - 
veková kategória - do  6 rokov        1,06 € 
 (z toho : desiata 0,27 €, obed 0,59 € , olovrant 0,20 € ) 
 - dospelý stravník – finančný limit na nákup potravín   1,06 €  
 - pre cudzích stravníkov  - stravníkov DJ     1,06 € + 1/3  výšky režijných    
  nákladov  
  (z toho desiata  0,27 €  (8 Sk) , obed 0,59 €  (18 Sk), olovrant 0,20 € (6 Sk)) 
   Režijné náklady sa vypočítajú vždy za určité obdobie podľa  nákladov za energie, vodu, vecné   
    náklady, mzdy a odvody na 1 vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka.  
      
3.diétne stravovanie 

– veková kategória do 6 rokov     1,28 € 
(z toho : desiata 0,32 €, obed 0,72 € , olovrant 0,24 €) 

   6 – 11 rokov       1,00 € 
 11 – 15 rokov       1,08 € 
 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa .................... schválilo: 
     
1. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
v sume 8 € 
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách:  - 
veková kategória - do  6 rokov        1,06 € 
 (z toho : desiata 0,27 €, obed 0,59 € , olovrant 0,20 € ) 
 - dospelý stravník – finančný limit na nákup potravín   1,06 €  
 - pre cudzích stravníkov  - stravníkov DJ     1,06 € + 1/3  výšky režijných    
  nákladov  
  (z toho desiata  0,27 €  (8 Sk) , obed 0,59 €  (18 Sk), olovrant 0,20 € (6 Sk)) 
   Režijné náklady sa vypočítajú vždy za určité obdobie podľa  nákladov za energie, vodu, vecné   
    náklady, mzdy a odvody na 1 vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka.  
      
 3. diétne stravovanie 
     – veková kategória do 6 rokov     1,28 € 
    (z toho : desiata 0,32 €, obed 0,72 € , olovrant 0,24 €) 
    6 – 11 rokov        1,00 € 
    11 – 15 rokov       1,08 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



NÁVRH 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

číslo   .../2009 
 o podnikateľskej činnosti a určení  času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) 
a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom 
č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
 

Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2009 o podnikateľskej činnosti a určení času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 
 

ČASŤ 1 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet nariadenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) : 
a)   usmerňuje podnikateľskú činnosť na území mesta, 
b)   určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1.  Prevádzkarňou sa na účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť 
     na obchod a služby. 
 
2.  Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
     vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 
 
1. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 
Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo 
predáva výrobky, alebo poskytuje služby. 

 
2. Predajný čas je čas určený na predaj výrobkov (tovaru) spotrebiteľovi. 
 
3. Prevádzkový čas je čas určený na poskytovanie služieb spotrebiteľovi. 
 



 
4. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej 

prevádzkovej doby) sa rozumie určenie časového rozpätia dňa, počas ktorého si 
podnikateľ sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť. 

 
5. Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie 

určenie takého časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických a právnických 
osôb, ktoré majú v určenej lokalite mesta zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa 
v prevádzkarni vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť.  

 
6. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná 

technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu. 
 
7. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu 

reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na 
počúvanie, spev a pod.. 

 
8. Nočným pokojom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie 

zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia 
slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj je od 
22.00 hod. do 06.00 hod.. 

 
9. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene 

zdržuje na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom oprávnenej osoby 
(prevádzkovateľ, podnikateľ, oprávnená osoba). 

 
10. Centrom mesta sa rozumie Nám. A. Hlinku a Ul. Župná. 
 
 
 
 

ČASŤ 2 
USTANOVENIA O  PODNIKATE ĽSKEJ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ MESTA  

 
§ 3 

Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti 
 

1.   Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný: 
a)  ohlásiť Mestu Zlaté Moravce za podmienok ustanovených týmto VZN prevádzkareň 
     zriadenú alebo umiestnenú na území mesta, 

      b)  ohlásiť Mestu Zlaté Moravce za podmienok ustanovených týmto VZN čas predaja    
            v obchode a čas prevádzky služieb (prevádzkovú doba) prevádzkarne na území mesta. 
 
2.   Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční formou jedného úkonu             
      podnikateľa, pričom za týmto účelom bude vyhotovené oddelením bytovým,             
      podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky MsÚ v Zlatých  
      Moravciach úradné tlačivo, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.         
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§ 4 

Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti 
 

1. Mesto Zlaté Moravce, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné 
      stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb 
      a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území obce.  
 
2. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré pri výkone podnikateľskej 

činnosti používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, sú povinné 
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila 
najvyššie prípustné hodnoty ustanovené podľa osobitného predpisu. 

 
 
 
 
 

ČASŤ 3 
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB 

(PREVÁDZKOVA DOBA) 
 
 
 

§ 5 
Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
     Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru 
a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.. 
 

 
 

§ 6 
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
1. Prevádzková doba v prevádzkarňach : 

a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania, 
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt, 
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných 

pomôcok a pod.), 
a) b) c)    -     j e    č a s o v o       n e o b m e d z e n á  

d) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket 
a hypermarket, 

e) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 
            d) e)        -    j e    od   05.00 hod.  do   24.00 hod.  
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2. Prevádzková doba v kasínach a v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená 
v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod. v centre mesta a od 06.00 hod. do 24.00 hod. 
v prevádzkach mimo centra mesta.  

 
3. Prevádzková doba 

a)   v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou  
       hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou je určená v rozpätí od. 06.00   
       hod. do 24.00 hod. v centre mesta a od 06.00 hod. do 22.00 hod. v prevádzkach mimo 
       centra mesta.  
b)   v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby  v čase hudobnej  
      produkcie alebo v čase usporiadania verejných kultúrnych podujatí spojených    
      s verejnou hudobnou produkciou: 

b1) je v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určená v rozpätí od. 06.00 
hod. do 24.00 hod. v centre mesta, od 06.00 hod. do 22.00 hod. mimo centra 
mesta. 

b2) je v dňoch piatok a sobota určená v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod. dňa 
nasledujúceho v centre mesta a od 06.00 hod.  do 22.00 hod.  mimo centra mesta. 

 
4. Prevádzková doba v prevádzkarňach určených v ods. 3/, ktoré majú zriadené sezónne 

exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre 
časť takto využívanej prevádzkarne určená : od 06.00 hod. do 22.00 hod.. 

 
5. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 

31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je 
neobmedzená. 

 
6. V prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby : 

z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo 
hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.), je podnikateľ (prevádzkovateľ) 
povinný ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby doručiť mestu  najneskôr 
3 dni pred konaním takejto akcie (podujatia). 
Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorázového predĺženia 
prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. 

      Túto skutočnosť oznámi Mestu Zlaté Moravce (oddeleniu pre ľudské zdroje) v oznámení 
      o konaní verejného kultúrneho podujatia. 
 
 

§ 7 
Ohlásenie prevádzkovej doby 

 
1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 

VZN. 
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2. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný doručiť ohlásenie Mestu Zlaté Moravce (do 

podateľne MsÚ) určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny 
prevádzkovej doby, najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne 
alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej doby je 
aj ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území mesta podľa osobitných 
ustanovení tohto VZN. 

 
3. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) 

bude nad rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch 
a času poskytovania služieb, mesto vydá oznámenie o určení maximálne prípustného 
rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím 
ustanoveným týmto VZN. 

 
4. Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby podľa tohto VZN alebo oznámenie 

mesta o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je pre prevádzku záväzné. 
 
5. Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti 

prevádzky) Mestu Zlaté Moravce najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia. 
 
6. Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa potvrdením 

o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným Mestom Zlaté 
Moravce na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania tohto 
VZN. 

 
7. Podnikateľ (prevádzkovateľ) okrem povinnosti prevádzkareň zvonka viditeľne označiť 

údajmi podľa osobitného predpisu, je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe 
viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto VZN. 

 
8. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 

zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného: 
a. bola prevádzkareň zvonka viditeľne označená údajom o prevádzkovej dobe, 

ktorá musí byť v súlade s určením prevádzkovej doby podľa tohto VZN, 
b. bola dodržiavaná určená prevádzková doba, 
c. nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného 

poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom 
a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom. 

 
 

§ 8 
Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN 

 
1.   V prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou 

   prevádzkarne, ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo 
   nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby, vykoná mestská polícia náležité šetrenie, 
   o čom vyhotoví úradný záznam. 
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2. Mestská polícia v prípade opodstatnenosti narušenia pokojného stavu činnosťou 
prevádzkarne, ohrozenia bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo 
nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa 
alebo inú zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy. 
V prípade opakovaného narušovania pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, 
ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo nedodržiavaním 
určenej prevádzkovej doby po výzve na nápravu mestská polícia vec prejedná ako 
priestupok voči osobe zodpovednej za prevádzku v danom čase ako osoby 
zodpovednej za vykonanie nápravy. Týmto nie je dotknuté oprávnenie mesta na 
uloženie sankcie v zmysle § 10 ods. 2 tohto VZN. 

 
3. V prípade podstatného alebo opakovaného narušovania pokojného stavu obyvateľov 

mesta činnosťou prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja, ohrozovania bezpečnosti 
a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo v prípade nedodržiavania určenej 
prevádzkovej doby, môže primátor mesta v záujme zachovania verejného poriadku na 
území mesta a pokojného stavu obyvateľov mesta vydať s podporou príslušných 
ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na 
dobu určitú, ktorá nebude dlhšia ako 2 mesiace. 

 
4. Oznámenie primátora mesta o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne 

podľa ods. 3/ je pre prevádzku záväzné. 
 
5. V čase platnosti vydaného oznámenia o dočasnej úprave prevádzkovej doby 

prevádzkarne nie je vylúčené v prípade opodstatnenosti vydanie nového oznámenia 
podľa tohto §. 

 
 
 
 

 
ČASŤ 4 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
 

§ 9 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 

a) primátor mesta, 
b) hlavný kontrolór mesta 
c) mestský úrad (poverení zamestnanci), 
d) mestská polícia, 
e) poslanci MZ. 
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§ 10 
Sankcie 

 
1.     Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.           
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie           tohto 
VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  neskorších zmien 
a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- eur príslušníkmi Mestskej polície 
v Zlatých Moravciach.     
 
2.       Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší           
toto VZN môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky  6638,– eur. 
 
 

§ 11 
Prechodné ustanovenia 

 
Podnikatelia (prevádzkovatelia) prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba určená podľa 
doterajších predpisov, do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto VZN ohlásia Mestu Zlaté 
Moravce určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 
VZN. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní VZN č. ../2009 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Zlaté Moravce dňa ........2009 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Zlatých Moravciach. 

 
 
 
                  Ing.  Serafína Ostrihoňová  
       

  primátorka mesta Zlaté Moravce
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 
M E S T O   Z l a t é  M o r a v c e ,  M e s t s k  ý  úrad v Zlatých Moravciach,  

Oddelenie bytové, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku 
a regionálne politiky, 953 01 Zlaté Moravce 

 
V e c : Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v  prevádzke  
            služieb  na území mesta Zlaté Moravce   
             
                V zmysle   VZN č. ../2009 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce 
  
obchodné meno : .................................................................... IČO: ............................ 
 
adresa - sídlo: .............................................................................................................. 
 
názov a adresa prevádzkarne .................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................
. 
sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované 
v prevádzkarni............ 
 
.......................................................................................................................................
. 
Prevádzkovú  dobu ohlasujem nasledovne: 
  
Pondelok:             ............................. .....                    ......................................... 
  
Utorok:                 ........................... .......                    ......................................... 
  
Streda:                  .......................... ........                    ......................................... 
  
Štvrtok:                 .......................... ........                    ......................................... 
  
Piatok:                   ......................... .........                    ......................................... 
  
Sobota:                   ......................... .........                   ......................................... 
  
Nedeľa:                   ..................................                   ......................................... 
   
telefónne číslo prevádzkarne  
........................................................................................... 
 
prevádzkare ň je  v priestoroch   vlastných  –  prenajatých:                
 
Používaný zdroj vody  ................................................................................................... 
Odvádzanie odpadových vôd ........................................................................................ 
Miesto parkovania 
.......................................................................................................... 
 
V Zlatých Moravciach, dňa ...............................                   podpis:       



 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce 
č.     2 /2004 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej 
pôžičky a spoločného stravovania 

 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 16 ods. 2 a § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov a  § 24 ods. 1 písm. a) bodu 10 zákona č. 599/2003 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

sa uznieslo na vydaní 
 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania. 
 

§ 1 
 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť mesta Zlaté 
Moravce, ktoré rozhoduje o: 

a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky 
a spoločného stravovania (ďalej len „dávka“) 

b) o výške dávky 
c) o povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej 

sume, ako patrila 
d) vykonávaní kontrolnej činnosti 

 
 

§ 2 
Dávka v hmotnej núdzi 

 
1. Dávka je jednou z foriem riešenia hmotnej núdze občana a je upravená ustanovením § 

10 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon). 

 
2. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum  ustanovené  osobitným  predpisom 
( zákon 601/2003 Z. z. § 3,4 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). 

 
3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. a sociálnu 

pôžičku podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. možno poskytnúť 
občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi, t.j. kedy príjem občana a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan 
a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť 
alebo zvýšiť vlastným pričinením. 



4. Dávku na spoločné stravovanie podľa na § 16 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. možno 
poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi, t.j. kedy príjem občana 
nedosahuje životné minimum a občan si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť 
vlastným pričinením. 

 
5. Dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov. 

 
6. Dávku je možné poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov. 

 
7. Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

sa navzájom nevylučuje. 
 

8. Dávku možno poskytnúť len v prípade vyrovnaných záväzkov voči mestu. 
 
 

§ 3 
 

Dávky pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre nezaopatrené dieťa 
 a pre jednotlivca 

 
Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania dávky sa považujú výdavky spojené: 

a) so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy 
v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz 

b) na kúpeľnú liečbu dieťaťa a rodiča (okrem cestovných výdavkov) 
c) s kúpou vybavenia do školy pre nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 16 rokov veku 
d) s kúpou nevyhnutného ošatenia pre nezaopatrené deti navštevujúce MŠ a ZŠ 
e) do vybavenia dávky a príspevkov pri návrate z výkonu trestu 
f) na opravu základného vybavenia domácnosti  

 
§ 4 

Spoločné stravovanie 
 

1. Spoločné stravovanie sa poskytuje občanom, ktorí si uplatnili nárok na zabezpečenie 
základných životných podmienok v rozsahu jednej polievky denne ( okrem sobôt, 
nedieľ a sviatkov). 

 
2. Dávka vo forme jednej polievky denne sa poskytuje spoločensky neprispôsobivým 

občanom, ktorí poberajú dávku a príspevky v hmotnej núdzi podľa § 11 a §13 zákona 
599/2003 Z. z. 

 
§ 5 

 
Sociálna pôžička 

 
1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej 

núdzi na úhradu výdavkov na kúpu základného vybavenia domácnosti (základným 
vybavením domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, 
chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu). 

 
2. Sociálna pôžička je bezúročná.        



§ 6 
 

Výška dávky 
 
O výške dávky rozhoduje primátorka mesta s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov 
určených na poskytovanie sociálnej pomoci v rozpočte mesta schválených mestským 
zastupiteľstvom. 
 
Maximálna hranica poskytnutej dávky podľa VZN č.  2/2004 je: 
podľa § 3 písm. a je do 2.000,-Sk 
podľa § 3 písm. b je do 1.500,-Sk 
podľa § 3 písm. c, d , e je do 1.000,-Sk 
podľa § 3 písm. f  je do 2.000,-Sk 
podľa § 4 ods. 2 v sume 20,-Sk za jednu polievku 
podľa § 5 ods. 1 je do 10.000,-Sk 
 
 

§ 7 
 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 
 
a) Útvar hlavného kontrolóra 
b) Komisia sociálno-zdravotná 
c) Vedúca oddelenia pre ľudské zdroje Mestského úradu v Zlatých Moravciach 
 
 

§ 8 
 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1999 o poskytovaní 
sociálnej pomoci znení dodatku č. 1 a 2 zo dňa 07.07.1999. 
 

§ 9 
 

Záverečné ustanovenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 2/2004 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného 
stravovania dňa 12.02.2004 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Zlatých Moravciach, t.j. 27.02.2004. 
 
 
 
                                                                                              Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                     primátorka mesta 
                                                                                                        Zlaté Moravce 
 



 



 
 
 

                                       Primátorka mesta Zlaté Moravce 
 
Mestská rada 
Mestské zastupiteľstvo 
Zlaté Moravce 
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                                     14.09.2009  
 
 
 N á v r h 
    Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č.  /     o miestnych daniach na území              
mesta Zlaté Moravce 
 
 
    Mesto   Zlaté  Moravce   podľa  §  6  ods. 1  zákona  č.  369/1990  Zb.   o obecnom   zriadení 

v znení  neskorších  predpisov a podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach  a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva 
 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce  č. ../... 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 

 
 
 

I. časť 
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 
Článok 1 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok ukladania miestnych 
daní na území mesta Zlaté Moravce. 

2. Mesto Zlaté Moravce na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a) daň za psa, 
b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
c) daň za ubytovanie, 
d) daň za predajné automaty, 
e) daň za nevýherné hracie prístroje, 
f) daň za jadrové zariadenie. 

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za psa, dane za predajné automaty, dane za 
nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok. 

 
II. časť 

DAŇ ZA PSA 
 

Článok 2 
Predmet dane 

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



 
 

 

 

 

2. Predmetom dane za psa nie je  
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat,  
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím.  
 

Článok 3 
Daňovník 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

 
Článok 4 

Základ dane 
1. Základom dane je počet psov. 

 
Článok 5 

Sadzba dane 
1. Sadzba dane sa ustanovuje za jedného psa a kalendárny rok podľa miesta chovu psa takto: 

a) v rodinných domoch                 4,97 eur 
b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch           16,59 eur 
c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ        19,91 eur 

     Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 

Článok 6 
 

Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti 
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 2 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane za 
psa do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a v rámci oznamovacej 
povinnosti uviesť: 

 a) ak ide o fyzickú osobu, tieto základné údaje: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého              
pobytu, adresu  prechodného pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia a kontaktné údaje, 
 b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu, tieto základné údaje: obchodné meno    
a názov, IČO; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká, uvádza sa aj rodné číslo daňovníka, 
sídlo, miesto podnikania ; základné údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom 
zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností a kontaktné údaje. 
3. Okrem základných údajov daňovníka je daňovník v oznamovacej povinnosti povinný 

uviesť: adresu, kde je pes chovaný, dátum, odkedy je daňovník vlastníkom, resp. držiteľom 
psa, dátum narodenia psa, vek, meno a  popis psa. 

4. Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne oznámiť 
správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane, najneskoršie do 
30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali, vrátane  zmeny adresy daňovníka, zmeny 
adresy držania resp. chovania psa.  

 
 
 
 
 



  
 

 

 

Článok 7 
Platenie daní 

 
1. Mesto vyrubí daň za psa platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná  do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí  bezhotovostným prevodom 
z účtu v banke na účet Mesta alebo v hotovosti v pokladnici správcu dane a poštovým 
poukazom na účet správcu dane. 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná po vyrubení do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne 
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
 
 

III. časť 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

 

Článok 8 
Predmet dane 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva v meste Zlaté Moravce, ktorým sa rozumie: 
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na 

verejnom priestranstve okrem trhoviska na Ul. Sama Chalúpku – sektor B, s výnimkou 
predajných zariadení, na ktoré sa vzťahujú trhové poplatky, 

b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
c) použitie verejného priestranstva na stavebné účely – umiestnenie stavebného zariadenia, 

postavenie lešenia, stavieb inžinierskych sietí, prekopávok ciest, chodníkov a ostatných 
verejných priestranstiev v meste a pod., 

d) umiestnenie skládky stavebného materiálu a tuhého paliva, 
e) umiestnenie skládky odpadu, 
f) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, 
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
h) umiestnenie prenosnej garáže, 
i) zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja, 
j) krátkodobé využitie verejného priestranstva (napr. jarmoky, trhy, predvádzanie tovarov 

a pod.). 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú najmä cesty, mosty, miestne 

komunikácie, chodníky, námestia, nezastavané plochy sídlisk, trhoviská, parky, verejná zeleň, 
parkoviská, nezastavané stavebné pozemky vo vlastníctve Mesta a ostatné verejnosti prístupné 
plochy, ktoré sú vo vlastníctve Mesta, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.  

3. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo 
podľa osobitného zákona napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka. 

4. V pochybnostiach je Mesto Zlaté Moravce oprávnené rozhodnúť, či v spornom prípade ide 
o verejné priestranstvo. 

 

Článok 9 
Daňovník 

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



 
 

 

 

 

 

Článok 10 
Základ dane a sadzba dane 

1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2.  

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 a každý aj 
začatý deň nasledovne za: 
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na 

verejnom priestranstve okrem trhoviska na Ul. S. Chalúpku – sektor B      0,14  eur/m2/deň 
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií                        0,33 eur /m2/deň 
� počas konania jarmokov a trhov                                                               1,99 eur /m2deň 

c) umiestnenie stavebného zariadenia                                                               0,15 eur/m2/deň 
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu                                                    0,15 eur/m2/deň 
e) umiestnenie skládky tuhého paliva                                                                0,15 eur/m2/deň 
f) umiestnenie skládky odpadu                                                                          0,33 eur/m2/deň 
g) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera                                                    1,66 eur   /deň 
h) umiestnenie prenosnej garáže                                                                       0,07eur  /m2/deň 
i) krátkodobé využitie verejného priestranstva  
� jarmoky a trhy – je stanovený vo VZNm č. 1/1998, 
� predvádzanie tovarov                                                                               0,66 eur /m2/deň  

j) príležitostný ambulantný predaj  je stanovený vo VZNm č. 1/1998 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce v znení 
noviel  

k) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre: 
� malé úžitkové automobily a prívesy    0,05 eur/m2/deň 
� nákladné automobily a autobusy     0,08 eur/m2/deň 
� vraky motorových vozidiel      0,15 eur/m2/deň  

l) umiestnenie reklamného stojana na verejnom priestranstve       0,14 eur/m2/deň 
Článok 11 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
1. Vznik daňovej povinnosti začína dňom uvedeným v oznámení o užívaní verejného 

priestranstva alebo dňom uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva alebo 
v povolení vydanom Mestom Zlaté Moravce, príp. na základe miestneho šetrenia upraveného 
príslušným právnym predpisom. 

2. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorý je uvedený ako posledný deň užívania verejného 
priestranstva v dohode alebo v povolení, prípadne do dňa, kedy daňovník oznámil písomne, že 
užívanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo 
uviedol do pôvodného stavu. 

 
 

Článok 12 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 
priestranstva  správcovi dane  najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a zároveň požiadať 
o súhlas k užívaniu verejného priestranstva. 

2. V prípade užívania verejného priestranstva na základe dohody je daňovník povinný uzatvoriť 
Dohodu s Mestom Zlaté Moravce najmenej 3 dni pred začiatkom užívania verejného 
priestranstva. 

3. V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska je daňovník povinný 
požiadať o povolenie Mesto Zlaté Moravce najmenej 14 dní pred začiatkom užívania 
verejného priestranstva na uvedený účel.  



  
 

 

 

4.  V prípade zabratia verejného priestranstva na vykonanie rozkopávky je daňovník povinný 
požiadať o povolenie Mesto Zlaté Moravce najmenej 3 dni pred začiatkom užívania verejného 
priestranstva na uvedený účel. 

 
Článok 13 

Zníženie dane a jej podmienky 
1. Sociálne zariadenia, zložky ministerstva obrany, školské zariadenia majú možnosť vydania 

parkovacej karty v hodnote 50 % sadzby dane na jeden rok hodnoty voľnej parkovacej karty 
s dobou platnosti jeden rok.  

2. Žiadateľ o vydanie tejto karty musí doložiť opodstatnenosť parkovania v spoplatnenej zóne.  
 

Článok 14 
Oslobodenie od dane a jej podmienky 

1. Daň sa neplatí za kultúrnu akciu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely. V tomto prípade je usporiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v žiadosti o povolenie 
akcie do troch dní a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na účet charitatívnej 
spoločnosti, resp. preukázať ako bolo s týmito prostriedkami naložené. 

2. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa 
na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie. 

3. Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe 
povolenia Mesta Zlaté Moravce, počas výstavby na základe právoplatného stavebného 
povolenia a pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych sietí. 

4. Daň sa neplatí, ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej 
založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

5. Daň neplatí za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska zdravotne postihnutý 
občan, ktorý používa zvláštne označenie vozidiel. Takáto osoba musí mať viditeľne označené 
motorové vozidlo. 

6. Daň sa nevzťahuje na zásobovacie vozidlá, no na vyhradenom priestore môžu stáť len po 
dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na vyloženie a naloženie tovaru. 

 

Článok 15 
Spôsob vyberania platenie dane 

1. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na základe dohody na celý kalendárny rok, daň sa 
vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.   

2. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, daň za povolenú dobu užívania je 
splatná ku dňu vzniku oprávnenia užívať verejné priestranstvo vyrubeným platobným 
výmerom. Pri prekročení povolenej doby užívania verejného priestranstva je daň vyrubená 
dodatočným platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru.   

3. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, bezhotovostným prevodom z účtu v banke 
na účet Mesta alebo v hotovosti poštovým poukazom na účet správcu dane. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi  túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní   
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, 
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
 

 
 



 
 

 

 

 

IV. časť 
DAŇ ZA UBYTOVANIE  

 

Článok 16 
Predmet dane 

Predmetom  dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území 
mesta v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis ( § 2 vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z. , ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích 
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried ). 
 

Článok 17 
Daňovník 

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

Článok 18 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v zariadení. 
 

Článok 19 
Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje sadzbu dane vo výške 0,33 eura na osobu a prenocovanie. 
 
 

Článok 20 
Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  
Článok 21 

Oznamovacia povinnosť platiteľa 
1. Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 

dní  od začatia alebo ukončenia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení  uvedie 
svoje identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje  ako aj identifikačné 
údaje ubytovacieho zariadenia: názov zariadenia, sídlo, kategorizáciu ubytovacieho 
zariadenia podľa osobitného predpisu, ubytovaciu kapacitu a deň začatia alebo  ukončenia 
poskytovania prechodného ubytovania. 

       
 

Článok 22 
Podrobnosti a náležitosti súvisiace s vyberaním dane 

1. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania v 
knihe ubytovaných a v prípade kontroly predložiť túto knihu kontrolnému orgánu. 

2. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti 
 v eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad 
s predpísanými náležitosťami. 

3. Platiteľ dane je povinný podať Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie správcovi dane 
štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroka a do tohto termínu aj vybratú daň odviesť na účet 
Mesta Zlaté Moravce. V hlásení uvedie počet prenocovaní za daný štvrťrok ako súčin počtu 
ubytovaných a sadzby dane podľa čl. 19. 

4. K hláseniu k miestnej dani za ubytovanie je platiteľ povinný uviesť vo forme prílohy prehľad 
daňovníkov z knihy ubytovaných s uvedením počtu ubytovaných v členení podľa štátu 
v jednotlivých mesiacoch, ktorým sa v ubytovacom zariadení v danom zdaňovacom období 
poskytlo odplatné prechodné ubytovanie.  

 
 



  
 

 

 

V. časť 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY  

 

Článok 23 
Predmet dane 

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. 
 

Článok 24 
Daňovník 

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

Článok 25 
Základ dane a sadzba dane 

1. Základom dane je počet predajných automatov.  
2. Správca dane stanovuje sadzbu dane 55 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

Článok 26 
Spôsob identifikácie a vedenia evidencie predmetu dane 

1. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom 
uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je automat 
umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia 
prevádzkovania predajného automatu. 

2. Daňovník vedie prehľadný zoznam (evidenciu) predajných automatov, ktorý obsahuje údaje 
v členení podľa ods. 1 tohto článku. 

 
Článok 27 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
skončenia ich prevádzkovania . 

 
Článok 28 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
2. Daňovník pri oznamovacej povinnosti uvádza svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo 

resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých predajných automatov, 
miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo. 

3. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne 
oznámi správcovi dane najneskôr 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. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

VI. časť 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

 

Článok 29 
Predmet dane 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherný hrací prístroj musí slúžiť na 
hru, t. j. na uvedomelú činnosť fyzickej osoby dosiahnuť určitý zamýšľaný výsledok ako napr. 
dosiahnuť maximálny počet bodov, zásahov, splniť časový limit a podobne. 

2. Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) elektronické prístroje, automaty, mechanické prístroje (napr. biliardy, bowlingy, šípky, 

detské zábavné hojdacie zariadenia, a pod.) a iné zariadenia na zábavné hry. 
3. Predmetom dane nie sú nevýherné hracie prístroje prevádzkované v priestoroch prístupných 

verejnosti, ak slúžia výlučne na získavanie informácií prostredníctvom internetu a ak sa 
v priestoroch nepodávajú alkoholické nápoje. 
 
 

 
Článok 30 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 
 

Článok 31 
Základ dane a sadzba dane 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
2. Sadzba dane je: 

a) 110 eur za jeden nevýherný hrací prístroj (mechanický) a kalendárny rok, 
b) 183 eur za jeden nevýherný hrací prístroj (elektronický, automat a iný) a kalendárny rok ak 

nevýherný hrací prístroj uvedený v článku 29 ods. 3 obsahuje software na počítačové hry, 
alebo je možné hry prostredníctvom internetu využívať. 

 
Článok 32 

Spôsob identifikácie a vedenia evidencie predmetu dane 
1. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na 

ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je 
prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia 
a začiatku prevádzkovania.  

2. Daňovník vedie prehľadný zoznam (evidenciu) nevýherných hracích prístrojov, ktorý 
obsahuje údaje v členení podľa ods. 1 tohto článku. 

 

Článok 33 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi dňom začiatku prevádzkovania predmetu dane a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
 
 
 

 



  
 

 

 

Článok 34 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

2. Daňovník pri oznamovacej povinnosti uvádza svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo 
resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích 
prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo. 

3. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne 
oznámi správcovi dane najneskôr 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. 

 

VII. časť 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE  

 

Článok 35 
Predmet dane 

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia 
v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia a to aj po časť kalendárneho roka. 

 

Článok 36 
Daňovník 

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky 
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

 

Článok 37 
Základ dane 

Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na 
zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto 
dane neprihliada. 

 

Článok 38 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 0.0006 eura za m2. Zastavané územie mesta Zlaté Moravce (alebo jeho časť) sa 
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme nad 2/3 polomeru. 

 

Článok 39 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká 
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

Článok 40 
Oznamovacia povinnosť 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti.  

2. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí na 
ekonomické oddelenie Mestského úradu v Zlatých Moravciach.  

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

Článok 41 
Vyrubenie dane a platenie dane 

1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára 
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru . 

2. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 37 a sadzby dane    
podľa čl. 38. 

 
 

VIII. časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Článok 42 
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne dopady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na zákon č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZNm č. 9/2004 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach bolo schválené  
Mestským zastupiteľstvom  mesta Zlaté Moravce  dňa ............... a nadobúda účinnosť 
1.1.2010. 

 
 
 
 
        Ing. Serafína Ostrihoňová v. r. 
               primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 



Návrh  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce 

 č..... /2009 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 
6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

 
§ 2 

Príjemca dotácie 
 
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je  

a) školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
b) Mesto Zlaté Moravce za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity, 
c) zriaďovateľ cirkevnej školy a školských zariadení, ktoré majú  sídlo na území mesta, 

ak o dotáciu požiada.  
 

§ 3 
                                                        Výška a účel dotácie 

      1)  Mesto Zlaté Moravce určuje výšku  dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení: 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na prevádzku a  mzdy na 
žiaka v eurách 

Zriaďovateľ 
mesto 

Zriaďovateľ 
cirkev 

Žiak základnej umeleckej školy  - individuálne 
štúdium 717,60 X 
Žiak základná umelecká škola  - skupinové 
štúdium 441,60 X 

Žiak školského klubu detí  331,20 291,46 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 110,40 97,15 

Žiak centra voľného času 204,24 X 

Dieťa materskej školy         1 711,20 X 



 

 

2)  Mesto Zlaté Moravce určuje dotáciu na žiaka cirkevného školského zariadenia vo výške 
88 % z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

3)  Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť jej použitia. 

 4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je 
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného 
kalendárneho roku.    
       
 

§ 4 
Termín a spôsob poskytovania dotácie  

 
Mesto poskytne príjemcovi podľa  § 2dotáciu do 25.dňa príslušného mesiaca bezhotovostným 
prevodom na bankový účet príjemcu. 
 
 
 
                                                                       § 5       

Záverečné ustanovenia 
 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka    
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce ,neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  
príslušné  právne predpisy.  
 
 
1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach uznesením 

číslo ........ zo dňa...........2009. 
 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli. 
 
V Zlatých Moravciach 1.12.2009 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                            primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Danuša Hollá 
 
 



 
Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa .................... prerokovalo: 
 
1. výšku dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto na: 
� žiaka základnej umeleckej školy – individuálne štúdium 717,60 € 
� žiaka základnej umeleckej školy – skupinové štúdium 441,60 € 
� žiaka školského klubu detí    331,20 € 
� žiaka základnej školy – potenciálneho stravníka  110,40 € 
� žiaka centra voľného času    204,24 € 
� dieťa materskej školy              1 711,20 € 

 
2. . výšku dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je cirkev na: 
� žiaka školského klubu detí    291,46 € 
� žiaka základnej školy – potenciálneho stravníka    97,15 € 
 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa .................... schválilo: 
    1. výšku dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto na: 
� žiaka základnej umeleckej školy – individuálne štúdium 717,60 € 
� žiaka základnej umeleckej školy – skupinové štúdium 441,60 € 
� žiaka školského klubu detí    331,20 € 
� žiaka základnej školy – potenciálneho stravníka  110,40 € 
� žiaka centra voľného času    204,24 € 
� dieťa materskej školy              1 711,20 € 

 
2. . výšku dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je cirkev na: 
� žiaka školského klubu detí    291,46 € 
� žiaka základnej školy – potenciálneho stravníka    97,15 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 2/2008 

o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce 
 
     Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 Štatútu mesta Zlaté 
Moravce 

v y d á v a 
 
toto všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce. 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Účel nariadenia 
 
 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len VZN / je stanoviť podmienky 
udelenia, prípadne odňatia, ocenení mesta Zlaté Moravce a upraviť ostatné s tým súvisiace 
náležitosti. 

 
Článok 2 

Druhy ocenení 
 
(1) Mesto Zlaté Moravce udeľuje nasledovné ocenenia:  
 
- Čestné občianstvo mesta,  
- Umiestnenie pamätnej tabule, busty a pomníka, 
- Odovzdanie kľúčov od mesta, 
- Plaketa mesta, 
- Výročná cena mesta,  
- Diplom mesta, 
- Ďakovný list, 
- Pamätný list. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ  
OCENENIA MESTA ZLATÉ MORAVCE 

 
Článok  3 

 Čestné občianstvo mesta 
 
(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce môže udeliť ocenenie Čestné občianstvo 
mesta Zlaté Moravce fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili     
o rozvoj mesta, jeho obyvateľov alebo o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré 
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi. 
 
 



(2) Čestné občianstvo možno v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam, čo sa vyznačí 
na príslušnej listine. Vyznamenanie a listinu o jeho udelení in memoriam dostane pozostalý 
manžel, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva (§ 117 
Občianskeho zákonníka) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia 
osoba. 
 
(3) Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.  
 
(4) O udelení ocenenia Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce sa vydáva listina (grafický 
list), ktorú podpisuje primátor mesta. Listina sa pečatí pečaťou mesta. 
  
(5) Ak sa držiteľom ocenenia stáva cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť 
dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného alebo v niektorom 
svetovom jazyku. 
 
(6) Súčasťou udelenia ocenenia Čestné občianstvo mesta Zlaté Moravce je plaketa na averze 
ktorej je silueta Kaštieľa rodiny Migazziovcov v Zlatých Moravciach a reverze znak mesta 
Zlaté Moravce s nápisom „Čestný občan mesta Zlaté Moravce“.  
 
(7) Súčasťou udeľovania ocenenia čestného občianstva môže byť vecný alebo finančný dar    
v hodnote do 10.000.-Sk.  
 
(8) Čestný občan má právo podieľať sa na samospráve mesta Zlaté Moravce podľa § 3 zákona 
č.369/90 Zb. 

 
Článok  4 

Pamätné tabule, busty a pomníky  
 

(1) Zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty a pomníka oceňuje mesto Zlaté 
Moravce vynikajúce aktivity a výkony súvisiace so Zlatými Moravcami, ktorých význam 
presiahol regionálny rámec, v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a spoločensko-politickej. 
 
(2) Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce môže schváliť zhotovenie a umiestnenie 
pamätnej tabule, busty alebo pomníka najmä:  
a) za mimoriadne tvorivé výkony obyvateľov Zlatých Moraviec, ktoré obohacujú ľudské 
poznanie, resp. národnú kultúru,  
b) za mimoriadne aktivity obyvateľov Zlatých Moraviec, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti 
a k ekonomickému a spoločensko - politickému rastu štátu,  
c) za mimoriadne aktivity obyvateľov Zlatých Moraviec v boji za mier a ľudské práva, 
d) za mimoriadne významnú činnosť a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili             
o všestranný rozvoj Zlatých Moraviec, čím podstatne vzrástol ich nadregionálny význam.  
 
(3) Zhotoviť a umiestniť možno: 
  
a) pamätnú tabuľu jednotlivcom, inštitúciám i udalostiam,  
b) bustu jednotlivcom,  
c) pomník jednotlivcom i udalostiam.  
 
(4) Pamätná tabuľa, busta alebo pomník sa spravidla umiestňujú na pamiatku zosnulým 
občanom a pamätná tabuľa tiež na počesť inštitúcií: 
 
 



a) pri výročí mimoriadne dôležitej udalosti, na ktorej sa významne podieľali, 
b) pri významných výročiach jednotlivcov, 
c) pri významných výročiach vzniku a začatia činnosti inštitúcií.  
 
(5) Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa uskutočňuje slávnostným spôsobom. 

 
Článok 5 

Odovzdanie kľúčov od mesta 
 

(1) Primátor mesta Zlaté Moravce môže ako výraz pocty mestu odovzdávať kľúče od mesta 
pri návšteve významných osobností v meste, napr. hláv štátov, vysokých cirkevných 
hodnostárov, predstaviteľov družobných miest pri prvej návšteve a pod. 
 
(2) Symbolické kľúče od mesta sú svätopeterské, v podobe ako na mestskom erbe. Uložené sú 
v ozdobnej kazete vyloženej modrým zamatom s vybraním pre kľúče (zhotovené z mosadze    
a hliníkovej zliatiny). 
 
(3) Odovzdávanie kľúčov od mesta sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
 

Článok 6 
Plaketa mesta  

 
(1) Primátor mesta Zlaté Moravce môže na základe odporučenia niektorej komisie pri 
mestskom zastupiteľstve udeliť ocenenie Plaketa mesta Zlaté Moravce ako samostatné 
ocenenie, prípadne ako doplnok iného mestského ocenenia. 
 
(2) Plaketa sa udeľuje za prospešnú a pozoruhodnú činnosť súvisiacu s mestom, za vynikajúci 
výkon, čin alebo úspech.  
 
(3) Zriaďujú sa nasledujúce mestské plakety: 
a) "Ambróziho plaketa" pre oceňovanie v oblasti životného prostredia a ekológie, 
b) "Plaketa Janka Kráľa" pre oceňovanie v oblasti kultúry a umenia, 
c) "Kapolkova plaketa" pre oceňovanie v oblasti športu a turistiky, 
d) "Plaketa kardinála Migazziho" pre oceňovanie v oblasti propagácie a rozvoja mesta, 
e) "Plaketa MUDr. Korca" pre oceňovanie v oblasti zdravotníctva, 
f) "Radlinského plaketa" pre oceňovanie v oblasti školstva a vedy, 
g) "Plaketa Dr. Rakovského" pre oceňovanie v oblasti histórie a ochrany pamiatok, 
h) "Pamätná plaketa" ako príležitostné ocenenie pri významných udalostiach. 
 
(4) Plaketa je vyrobená z kovu a uložená v ozdobnej kazete na averze ktorej je silueta 
Kaštieľa rodiny Migazziovcov v Zlatých Moravciach a reverze znak mesta Zlaté Moravce 
s nápisom „Mesto Zlaté Moravce“.  
 
(5) Odovzdávanie plakety sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
 

Článok 7 
Výročná cena mesta 

 
(1) Výročná cena mesta Zlaté Moravce sa udeľuje každoročne 14. apríla (výročie úmrtia  
kardinála Migazziho, ktorého srdce je pochované v Zlatých Moravciach) najviac siedmim 
jednotlivcom, kolektívom alebo inštitúciám, ktoré sa v predchádzajúcom kalendárnom roku 
najviac zaslúžili o rozvoj mesta v niektorej z nasledujúcich oblastí: 



 
a) školstvo, vzdelávanie, veda, výchova 
b) kultúra, osveta, umenie, voľný čas 
c) zdravotníctvo, životné prostredie, ekológia 
d) šport, turistika, telesná výchova, 
e) ekonomika, zamestnanosť, cestovný ruch 
f) história, dokumentácia, ochrana pamiatok 
g) ochrana života a majetku občanov.  
 
(2) Udelenie výročnej ceny mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. 
 
(3) Súčasťou ocenenia môže byť primeraný dar. 

 
Článok 8 

Diplom mesta 
 
(1) Diplom mesta Zlaté Moravce udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia za vynikajúci 

výkon, čin alebo úspech v akejkoľvek oblasti.  
 

Článok 9 
Ďakovný list  

 
(1) Ďakovný list mesta Zlaté Moravce udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia za 
dlhodobú záslužnú činnosť alebo jednorázový záslužný čin v akejkoľvek oblasti. 
 

Článok 10 
Pamätný list  

 
(1) Pamätný list mesta Zlaté Moravce udeľuje primátor podľa vlastného rozhodnutia pri 
príležitosti významnej udalosti v živote oceneného alebo významnej udalosti v meste ako 
ocenenie aktívnej účasti oceneného. 
 

 
TRETIA ČASŤ  

POSTUP PRI UDEĽOVANÍ A ODNÍMANÍ OCENENÍ 
 

Článok 11 
Predkladanie návrhov na ocenenia 

 
(1) Návrhy na ocenenia predpokladané mestskému zastupiteľstvu musia obsahovať: 
  
a) identifikačné údaje navrhovaného ( titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu 
trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, národnosť, štátnu príslušnosť a v prípade kolektívu 
alebo inštitúcie presný názov, sídlo a IČO),  
b) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, 
za ktorú je navrhované ocenenie, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadne iné ocenenia či 
vyznamenania udelené doma i v zahraničí, 
c) súhlas žijúceho občana, resp. súčasného štatutára právnickej osoby na predloženie návrhu 
na jeho ocenenie mestom Zlaté Moravce,  
d) konkretizáciu postupu a formy udelenia ocenenia. 
 

 



Článok 12 
Odňatie ocenenia  

 
(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce môže ocenenie mesta Zlaté Moravce, ktoré 
udelilo, neskôr odňať, ak jeho držiteľ nie je tejto pocty hodný zo závažných dôvodov alebo ak 
sa dopustí závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý je vo vážnom rozpore so 
záujmami mesta Zlaté Moravce, pričom rozhoduje 3/5 väčšinou prítomných poslancov.  
 
(2) Na základe uznesenia o odňatí čestného občianstva mesta Zlaté Moravce je držiteľ 
povinný vrátiť listinu o jeho udelení a plaketu. 

 
Článok 13 

 Evidencia ocenení 
 
(1) Evidenciu ocenení mesta Zlaté Moravce vedie a archivuje sekretariát primátora mesta 
Zlaté Moravce. 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA   
 

Článok 14 
Zneužitie ocenenia 

 
(1) Kto zneužije ocenenie mesta Zlaté Moravce, alebo neoprávnene vyhotoví jeho 
napodobeninu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 
 

Článok 15  
Účinnosť 

 
(1) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
dňa 03.11.2008 a nadobudlo účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli MsÚ 
v Zlatých Moravciach, t.j. dňom 25.11.2008. 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Serafína Ostrihoňová 
                                                                                                    primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Primátorka mesta Zlaté Moravce 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Mestská rada 
Mestské zastupiteľstvo 
Zlaté Moravce 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.  .../2009 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 na území mesta Zlaté Moravce 
 
          Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona NR SR č.   582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie mesta 
Zlaté Moravce toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. .../2009 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Zlaté 
Moravce.    

2. Zdaňovacím   obdobím    miestneho    poplatku za   komunálne  odpady a drobné stavebné odpady je 
kalendárny rok. 

     
Článok 2 

Predmet poplatku 
1)   Predmetom poplatku sú komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na  území mesta Zlaté Moravce. 
 

Článok 3 
Poplatník 

1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 

na území mesta Zlaté Moravce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávny  porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta Zlaté Moravce  na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta 
Zlaté Moravce  na účel podnikania. 

2)  Ak má osoba podľa odseku 1  písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí 
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa 
na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce. 

3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu 
s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe 

a)  užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to        určenom, 
b)  je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
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c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného 
vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju  užíva aj poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre   poplatníka práce 
alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len 
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 
Článok 4 

Platiteľ poplatku 
1)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a)  vlastník nehnuteľnosti, 
b)  ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, 

poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak 
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,  

c)  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 
len „platiteľ“).  

      d)  ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo   
            spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie. 
2)  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu  odvedie priamo   poplatník; za 

odvedenie poplatku ručí platiteľ. 
3)  Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie   povinností  
poplatníka môže za ostatných členov domácnosti prevziať na seba jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie 
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne 
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 
mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá 
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná písomne oznámiť mestu. 
 

Článok 5 
Určenie poplatku a sadzba poplatku 

1) V meste Zlaté Moravce sa poplatok určuje nasledovne pre: 
a) fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za obdobie jedného 

kalendárneho roka, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa článku 3 ods. 1 písm. a) 
v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť 
užíva alebo je oprávnený užívať,  

b) vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, v prípade keď nie je prihlásený 
v meste Zlaté Moravce na trvalý alebo prechodný pobyt je zavedený množstvový zber a poplatok 
sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva 
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 

c) právnické osoby a podnikateľov podľa článku 3 ods. 1  písm. b) a c) je zavedený množstvový zber 
a poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník 
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov. 

2) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 0,0354 € na osobu a kalendárny deň, čo 
predstavuje po zaokrúhlení 12,94 € za obdobie celého jedného kalendárneho roka. Ak poplatník plní 
povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatku 
za všetkých členov spoločnej domácnosti. 

3) Pri vzniku poplatkovej povinnosti u fyzických osôb v priebehu kalendárneho roka sa vyrubí poplatok za 
obdobie, počas ktorého poplatková povinnosť vznikla, sadzbou podľa     ods. 1 písm. a). 

4) Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne: 
a) 0,0165 € / l pri zbernej nádobe s objemom 110 l 
b) 0,0086 € / l pri zbernej nádobe s objemom 1 100 l 

       c) 0,0929 € / kg odpadu pri veľkoobjemových kontajneroch s objemom 5 000 – 7 000 l 
5)    Sadzba poplatkov podľa odsekov 2 a 4 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na      

zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane 
nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram 
týchto odpadov ( pri množstvovom zbere ) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v meste za jeden 
kalendárny deň, ak mesto zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť 
o výnosy mesta zo zhodnotenia. 
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Článok 6 
Ohlásenie 

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť poplatok odo 
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 
obdobia určeného mestom , za ktoré platil poplatok, v prípade, ak  došlo k zmene už ohlásených údajov, 
písomne ohlásiť mestu  

a) ak sa jedná o fyzickú osobu: svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
adresu prechodného pobytu, 

b)  ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, identifikačné číslo (IČO) 

c)  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 4 odsek 3 
d)  údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 5 spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku 

2)  Poplatník je oprávnený podať mestu  ohlásenie aj v prípade, ak: 
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, 
b) žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

3)  Ohlásenie sa podáva na  tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1a) a 1 b). 
4)  Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa, sa môže zapojiť do množstvového zberu 

a uzatvoriť dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu s Technickými službami mesta Zlaté Moravce do 31. 01. príslušného kalendárneho roka, 
v ktorej si určí frekvenciu odvozov a objem zbernej nádoby, ktorú bude užívať v súlade so zavedeným 
systémom zberu odpadu.  

      Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, poplatník sa môže zapojiť do 
množstvového zberu vyplnením ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti pre právnické osoby 
a uzatvorením dohody s Technickými službami mesta Zlaté Moravce, do 30 dní od vzniku poplatkovej 
povinnosti ( čl. 6 ods. 5 ) 

5)   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 3 : 
a) fyzická osoba sa prihlásila k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Zlaté Moravce alebo 

začala užívať nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a), 
b)  právnická osoba, ktorá začala užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako 

na podnikanie, 
c)  podnikateľ, ktorý začal užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. 

6)  Poplatková povinnosť zaniká: 
a) prevodom alebo prechodom vlastníctva nehnuteľnosti na území mesta do vlastníctva inej osoby, 
b) zrušením trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, 
c) zánikom nájomného vzťahu pri nehnuteľnosti na území mesta, 

7)  Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa kedy nastala 
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti. 

 
Článok 7 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 
1)  Poplatok mesto: 

a) vyrubí platobným výmerom pre fyzické osoby   s uvedením sadzby poplatku na obdobie celého 
kalendárneho roka, 

b) určí výpočtovým listom pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do množstvového zberu 
vydaným po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce, 

Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu 
známych údajov. 

2)  Splatnosť poplatku u fyzických osôb je: 
a) poplatok do 20 € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru, 
b) poplatok nad 20 €  je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru  druhá splátka do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka, 
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c) ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný 
naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca dane 
neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak. 

3)  Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj v prípade, ak je vyšší ako je uvedené v ods. 2 písm. b). 
4) Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je do 15 dní od doručenia výpočtového listu. 
5)  Ak mesto na základe vlastného zistenia alebo na základe ohlásenia poplatníka zistí, že nastala 

skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, 
ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo n zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku poplatku 
v nasledujúcom období. 

6)  Poplatok je platiteľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet Mesta Zlaté Moravce, poštovým 
poukazom, prípadne  v hotovosti do pokladne MsÚ. 

7) Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, mesto vyrubí sankčný úrok v zmysle zák. č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov. 

8) Spôsob zabezpečenia ako aj vymáhania nedoplatkov vykoná správca miestneho poplatku v súlade 
s platnými právnymi predpismi.  

 
Článok 8 

Zníženie poplatku 
1) Mesto poskytne zníženie miestneho poplatku: 

a)  občanom – jednotlivcom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, táto skutočnosť 
sa dokladuje potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

b) študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia  Zlatých Moraviec  vo 
výške 50 % z ročnej sadzby poplatku; v prípade, že študent navštevuje 1.ročník od septembra 
kalendárneho roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte, sa táto úľava neposkytne. Táto 
skutočnosť sa dokladuje potvrdením o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte 
v mieste štúdia. 

c) občanom starším ako 70 rokov vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, ktorých mesačný príjem 
dvojice nepresiahne 500 € a jednotlivca 280 €. Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením o príjme. 

d) držiteľom Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 30 % z ročnej sadzby 
poplatku, ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 500 €, a jednotlivca 280 €. Táto skutočnosť 
sa dokladuje fotokópiou Preukazu ŤZP a dokladovaním príjmu dvojice, alebo jednotlivca. 

e) fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území 
mesta Zlaté Moravce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt 
alebo nebytový priestor vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. 

2) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku 
poplatkovej povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na poskytnutie úľavy  najneskôr do 
31. januára bežného kalendárneho roka,  pričom doklady je nutné predkladať každoročne. Tieto 
doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Poplatník môže požadovať v príslušnom 
kalendárnom roku len jeden typ úľavy. 

3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nedoloží príslušné doklady podľa 
čl. 8 ods.1, nárok na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká. 

4) Ak nastanú u poplatníka počas kalendárneho roka skutočnosti odôvodňujúce zníženie poplatku podľa 
čl. 8 ods. 1 mesto poplatok zníži poplatníkovi, ak preukáže tieto skutočnosti do 30 dní od ich vzniku. 

 
Článok 9 

Odpustenie poplatku 
1) Mesto poplatok odpustí občanovi za obdobie: 

a) dlhodobého pobytu v zahraničí (viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) na základe potvrdenia 
od zamestnávateľa  alebo  školy na dobu uvedenú v potvrdení o dĺžke zamestnania, resp. štúdia, 
pracovného povolenia alebo potvrdenia o pobyte na území iného štátu. Poplatník doloží s dokladom 
aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak je v potvrdení uvedená doba dlhšia ako jeden kalendárny 
rok, bude tento doklad slúžiť pre odpustenie poplatku do doby na ňom uvedenej. Osobám 
pracujúcim v zahraničí ako napr. au-pair potvrdenie vystavené fyzickou osobou ktorá ich 
zamestnáva neslúži ako hodnoverný doklad pre odpustenie poplatku. 
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b) dlhodobého pobytu v zahraničí z dôvodu sobáša pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté 
Moravce na základe potvrdenia o povolení pobytu v inej krajine, 

c) prechodného pobytu v inom meste pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce na 
základe potvrdenia obecného (mestského) úradu o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a úhrade 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu, 

d) počas ktorého neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich 
dní na základe potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení 
poplatku, potvrdenia o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti. 

e) vojenskej základnej služby , na základe potvrdenia územnej vojenskej správy 
f) užívania nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom na území inej obce, pri ponechaní si trvalého pobytu 

v meste Zlaté Moravce, po predložení dokladu o jej vlastníctve a o úhrade poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v danej obci. 

g) výkonu trestu odňatia slobody dlhšej ako 6 mesiacov, táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením 
z nápravno-výchovného ústavu. 

2) Poskytnutie oslobodenia si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti alebo ohlásenia o vzniku 
poplatkovej povinnosti s doloženými hodnovernými dokladmi v príslušnom kalendárnom roku.  

3) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce kalendárne roky. 

 
Článok 10 

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
Primátorka mesta na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch môže poplatok 
znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť. Žiadosti na zníženie príp. odpustenie poplatku 
posudzuje finančná komisia a na jej odporúčanie rozhodne vo veci primátorka mesta. 
 

 
 
 

Článok 11 
Vrátenie poplatku 

Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený 
platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa 
doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 
dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť 
preplatok nižší ako 3 €. 
Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, správca poplatku preplatok vyšší ako 3 eura 
vráti na základe žiadosti poplatníka do 30 dní od podania žiadosti. V prípade, ak poplatník o vrátenie 
preplatku nepožiada, môže správca poplatku započítať preplatok ako platbu do nasledujúceho poplatkového 
obdobia 
        

Článok 12  
                                                                 Záverečné ustanovenia 
1) Správu miestneho poplatku vykonáva mesto Zlaté Moravce prostredníctvom primátora mesta 

a poverených pracovníkov mesta Zlaté Moravce. 
2) Na konanie vo veciach miestneho poplatku sa vzťahuje zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZNm č. 6/2005 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce v plnom rozsahu. 
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

mesta Zlaté Moravce  dňa ............ a nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia na úradnej tabuli 
mesta, , t. j. 01. januára 2010. 

 
   
 
 

Ing. Serafína Ostrihoňová v. r. 
                                                                                                  primátorka mesta 
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Príloha 1a) 
 
 
 

OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE FYZICKÉ  OSOBY 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

meno, priezvisko, adresa poplatníka 
 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad 
Ekonomické oddelenie 
Ul. 1. mája č. 2 
953 01 Zlaté Moravce 

 
Vec:  

Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa  zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 V súlade so zák. NR SR  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v  zákonom stanovenej lehote do jedného mesiaca 
odo dňa vzniku (zániku) povinnosti platiť poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ako poplatník ohlasujem (nehodiace prečiarknuť): 
• vznik poplatkovej povinnosti 
• zánik poplatkovej povinnosti 

 
POPLATNÍK: 
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
I.  Identifikačné údaje osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa  uvedeného zákona 
(napr. viacero poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti): 

 
1)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
2)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
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3)  
Meno    : ................................................ 
Priezvisko, titul  : ................................................ 
Dátum narodenia  : ................................................ 
Adresa trvalého pobytu : ................................................ 
Adresa prechodného pobytu : ................................................ 
 
 
 
 
II. Priložené doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 8 a 9 VZNm 
č. ..../2009: 
 
 
 
 
 
 
 
III. Ohlásenie poplatníka v prípade, ak zistil, že: 
a) jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená 

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

......................................................................................................................................... 
 
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať 

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

......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa ..........................  
 
 
         ............................................ 
             titul, meno priezvisko  
              a podpis poplatníka 
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Príloha 1b) 
 
 
 
OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE PRÁVNIC KÉ OSOBY 
 
 

 
Názov právnického subjektu 

 
Mestský úrad Zlaté Moravce 
Ekonomické oddelenie 
Ul. l. mája č. 2 
953 01  Zlaté Moravce 

 
       
Vec:  Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa  zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

V súlade so zákonom NR-SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca od vzniku / resp. zániku/  povinnosti platiť poplatok 
ako poplatník ohlasujem  
� vznik poplatkovej povinnosti 
� zánik poplatkovej povinnosti 
 
PRÁVNICKÁ OSOBA : 
 
Názov, obchodné meno   : ............................................................................... 

Sídlo / miesto podnikania        : ............................................................................... 

IČO      : ............................................................................... 

Bankové spojenie    : ............................................................................... 

Číslo účtu     : ............................................................................... 

Kontakt tel. č. / fax    : ............................................................................... 

Druh a počet zberných nádob   :        ............................................................................... 
A ich stanovište 
 
Frekvencia vývozov    : ............................................................................... 

 
 
Poznámky:               
 
  
                                                ........................................................ 
                 Podpis, pečiatka právnickej osoby 
 
 
Príloha : Kópia živnostenského listu 
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