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Finančná komisia dňa 17. 10. 2012 prerokovala Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce s nasledovným záverom:
Bod (1) Dodatku č. 1
Návrh finančnej komisie: znížiť sadzbu dane za psa v domácnostiach, ktoré sú v bytových
domoch z 35,- € na 30,- €
Bod (7) Dodatku č. 1
Sadzba dane za ubytovanie vo výške 0,45 € na osobu a prenocovanie
odporučené / neodporučené
Bod (10) Dodatku č. 1
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj mechanický 120 €
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj elektronický 150 €
odporučené / neodporučené
Bod (4) Dodatku č. 1
Návrh finančnej komisie: určiť sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva pre
rozkopávku do 48 hodín
16. Rozkopávka
16. 1 Rozkopávka – fyzická osoba
a)
Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
5,00 €/m²/deň
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
do 48 hodín
b)
Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
5,00 €/m²/deň
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
do 48 hodín
16. 2 Rozkopávka – právnická osoba
Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
10,00 €/m²/deň
a)
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
do 48 hodín
b)
Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
10,00 €/m²/deň
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
do 48 hodín
Ostatné body Dodatku č. 1
odporučené / neodporučené bez zmien

Dôvodová správa
k Všeobecne záväznému

DODATOK č. 1
nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 10/2011

O MIESTNYCH DANIACH na území mesta Zlaté Moravce
Návrh Dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta
Zlaté Moravce predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie vychádza
z legislatívnych zmien v súvislosti s viacerými novelami zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, predovšetkým zák. č. 460/2011 Z.z. a 286/2012 Z.z. , ktoré
nadobúdajú účinnosť od 1.1.2013.
Vyberanie miestnych daní , ktorých správcom je Mesto Zlaté Moravce, je od roku
2005 fakultatívne. Preto o ich zavedení rozhoduje príslušný správca dane na každé zdaňovacie
obdobie. Podľa § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane
môže všeobecne záväzným nariadením zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby dane a určiť
oslobodenia alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Nakoľko VZN č. 10/2011 nie je v súlade s novelami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, je potrebné, aby Mesto Zlaté Moravce prijalo na zdaňovacie obdobie
2013 Dodatok č. 1 k platnému VZN v súlade s platnou legislatívou. Týmito legislatívnymi
zmenami sa nemenia základné princípy zdaňovania, menia sa však niektoré pojmy, definície
a splnomocňovacie ustanovenia pre správcov dane.
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach od r. 2013 obsahuje najmä tieto zásadné
zmeny oproti doteraz platnému VZN č. 10/2011 platnému pre rok 2012:
- v súlade s § 25 sadzba dane za psa určená správcom dane platí za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka,
- správca dane vyrubil daň platobným výmerom len prvý krát, v ďalších obdobiach bola
daň splatná bez vyrubenia, od r. 2013 správca vyrubuje daň rozhodnutím každoročne,
- zmena vzniku a zániku daňovej povinnosti u ostatných miestnych daní,
- v súlade s § 99e ods.1 sa zavádza spoločná správa dane pre daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré správca
dane vyrubuje podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia jedným
rozhodnutím, čo má za následok procesno-právne úpravy viacerých ustanovení vo
VZN o ostatných miestnych daniach, ako aj vo VZN o dani z nehnuteľností.
V bode (4) Dodatku č.1 navrhujeme len formálnu úpravu Článku 10 Sadzba dane za užívanie
verejného priestranstva, za účelom vyrubenia dane budú presne zadefinované jednotlivé
lokality a sektory verejného priestranstva. Konkrétne spôsoby užívania budú očíslované
z dôvodu prehľadnosti pri zachovaní pôvodných sadzieb.
Zmenu sadzby správca dane navrhuje:
- zvýšiť daň za ubytovanie z 0,35 € v r. 2012 na 0,45 € na osobu a prenocovanie
(porovnaním sadzieb v okolitých mestách)
- znížiť daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 150 a 185 € v r. 2012 na 120 a 150 €
(návrh vychádza z reálneho posúdenia daňového zaťaženia prevádzkovateľov
prístrojov)
Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 10/2011
o miestnych daniach nadobúda účinnosť 01.01.2013.

Uznesenie č.xx /2012
z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 08.11.2012
N á v r h na schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na
území mesta Zlaté Moravce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa
08.11.2012
prerokovalo
n á v r h na schválenie
mesta Zlaté Moravce

Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území

uznáša sa
na Dodatku č. 1

k VZN č. 6/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach dňa

08.11.2012
Ing. Peter

Lednár, CSc.

Primátor mesta

NÁVRH
Dodatok č. 1
k V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É M U N A R I A D E N I U Mesta Zlaté Moravce
č. 10/2011 zo dňa 15. 12. 2011
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č. 1 k. všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 10/2011
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
ČLÁNOK I.
Predmet dodatku
II.časť
DAŇ ZA PSA
(1) Článok 5

Sadzba dane

ods. 1 písm. b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch (§ 25)
(2) Článok 6

35,- €

Vznik a zánik daňovej povinnosti a priznanie k dani za psa

Doterajšie odseky 2 a 3 sa nahrádzajú: (§ 99a)
ods. 2 Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do
31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
ods. 3 Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Doterajší ods. 4 sa ruší
(3) Článok 7

Vyrubenie dane za psa a splatnosť dane

Doterajšie ods. 1, 2 a 3 sa rušia a nahrádzajú:
ods. 1 Daň za psa vyrubuje správca dane spolu s daňou z nehnuteľností, daňou za predajné
automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. (§ 99e)
ods. 2 Správca dane určí splatnosť dane za psa v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. (§ 99f)

III. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(4) Článok 10
Sadzba dane
Za účelom vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva /umiestnením zariadenia
na
poskytovanie služieb; zabratím verejného priestranstva uskutočnením reklamných
a propagačných akcií, prezentácií firiem , komerčných akcií, umiestnením
zariadenia
slúžiaceho
na
poskytovanie a prezentáciu tovarov a poskytovanie a prezentáciu
služieb; umiestnením dočasných posedení (napr. letná terasa alebo exteriérové sedenie)
pred prevádzkovou jednotkou a umiestnenie trvalého (celoročného) sedenia/ sa
verejné priestranstvo mesta Zlaté Moravce delí na nasledovné lokality:
a) LOKALITA 1 - CENTRUM MESTA ZLATÉ MORAVCE
Nám. A. Hlinku, Bernolákova, Župná, A. Kmeťa, Poštová, Chalúpkova,
Hviezdoslavova, Migazziho, J. Kráľa, , Robotnícka, Duklianska,
Továrenská , 1. mája
b) LOKALITA 2 - Ostatné ulice mesta Zlaté Moravce,
mestské časti Chyzerovce, Prílepy
Za účelom vyrubenia poplatku dane za užívanie verejného priestranstva na TRHOVISKU
na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach sa trvalé trhové miesto delí na dva sektory:
a) sektor A - časť verejného priestranstva, na ktorom sú umiestnené predajné stánky
s trvalým stanovišťom s predajom textilu, priemyselného tovaru, hračiek,
potravín, ...,
b) sektor B - časť verejného priestranstva,
na ktorom sú umiestnené
zastrešené stoly /predaj ovocia, zeleniny, kvetov zo zastrešených stolov/
spravované TSM, m. p.
Správca dane - Mesto Zlaté Moravce stanovuje nasledovné sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň nasledovne:
1.

Umiestnenie predajného zariadenia - ambulantný predaj /mimo užívania
verejného priestranstva
počas
konania príležitostných trhov - TRADIČNÝ
ZLATOMORAVECKÝ JARMOK, VINOBRANIE, VIANOČNÉ TRHY, ... /
a) Ambulantný predaj rýchleho občerstvenia

2,00 €/m²/deň

b) Ambulantný predaj potravinárskych výrobkov,
cukroviniek, ovocia, zeleniny, gaštanov, kvetov,
tekvicových jadierok, vianočných stromčekov

1,00 €/m²/deň

c)

Ambulantný predaj /knihy, časopisy, žreby, noviny,
obrazy, devocionálie, umelecké predmety a drobné
remeselné výrobky,
umiestnenie tovaru pred
prevádzkovou jednotkou, sezónny a propagačný predaj

d) Ambulantný predaj ostatného spotrebného tovaru

1,00 €/m²/deň

2,00 €/m²/deň

2.

Ambulantný predaj na trhovisku – sektor B
/nie zastrešené stoly spravované správcom trhoviska – Technické služby mesta/
a) Ambulantný predaj tovaru z vlastnej produkcie
/kvety, ovocie, zelenina/

0,50 €/m²/deň

b) Sezónny predaj kvetov chryzantém pred „Sviatkom
všetkých sv.“, kvetinové aranžmány

0,20 €/m²/deň

3.

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb /brúsenie nožov, nožníc
a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby,
čistenie peria a pod./
a)
LOKALITA 1
0,20 €/m²/deň
b)
LOKALITA 2
0,10 €/m²/deň

4.

Umiestnenie predajného stánku s trvalým stanovišťom
na Ul. S. Chalúpku - sektor A
LOKALITA 1, LOKALITA 2

0,15 €/m²/deň

5.

Umiestnenie tovaru /prislúchajúceho k predajnému stánku/ na vyhradenom
priestranstve pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na trhovisku
Ul. S. Chalúpku – sektor A
0,10 €/m²/deň

6.

Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
zábavných atrakcií

7.

Reklamné
a propagačné
akcie,
prezentácie firiem, komerčné akcie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie a prezentáciu tovarov
a poskytovanie a prezentáciu služieb
a)
b)

LOKALITA 1
LOKALITA 2

0,40 €/m²/deň

1,00 €/m²/deň
0,50 €/m²/deň

8.

Predaj tovaru z nákladného auta

9.

Umiestnenie dočasných posedení (napr. letná terasa alebo exteriérové sedenie)
pred prevádzkovou jednotkou a umiestnenie trvalého (celoročného) sedenia
a)
b)

LOKALITA 1
LOKALITA 2

2,50 €/m²/deň

0,20 €/m²/deň
0,10 €/m²/deň

10. Umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov na verejných
priestranstvách
a)
b)
11.

12.

2 a viac kusov pred prevádzkarňou
neprislúchajúcich k prevádzke podnikateľského subjektu

0,20 €/m²/deň
1,00 €/m²/deň

Umiestnenie reklamných pútačov
/plagátov, propagačných materiálov, .../
na verejných priestranstvách

0,20 €/m²/deň

Umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo
stavebného zariadenia po 48 hodinách užívania
verejného priestranstva

0,30 €/m²/deň

13.

Umiestnenie skládky tuhého paliva a odpadu
po 48 hodinách užívania verejného priestranstva

0,15 €/m²/deň

14.

Umiestnenie prenosnej dočasnej garáže

0,01 €/m²/deň

15.

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera

0,50 €/m²/deň

16.

Rozkopávka
16. 1 Rozkopávka

– fyzická osoba

a)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
do 48 hodín

5,00 €/m²/deň

b)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
do 48 hodín

5,00 €/m²/deň

c)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
nad 48 hodín

25,00 €/m²/deň

d)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
nad 48 hodín

30,00 €/m²/deň

16. 2 Rozkopávka

– právnická osoba

a)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
do 48 hodín

10,00 €/m²/deň

b)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
do 48 hodín

10,00 €/m²/deň

c)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania do 10 m dĺžky
nad 48 hodín

50,00 €/m²/deň

d)

Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska,
vrátane pretláčania nad 10 m dĺžky
nad 48 hodín

60,00 €/m²/deň

16.3 Rozkopávka verejnej zelene mimo komunikácie
(FO + PO)

1,00 €/m²/deň

(5) Článok 12

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

ods. 4 Mesto Zlaté Moravce vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok je daň splatná v lehotách
určených v rozhodnutí.
Ak ide o užívanie verejného priestranstva na základe dohody na celý kalendárny rok, daň sa
vyrubí
rozhodnutím, ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
ods. 9 Vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva, resp. rozhodnutie o
zvláštnom užívaní miestnych komunikácií zabezpečí príslušné oddelenie MsÚ Zlaté
Moravce.
(6) Článok 15

Kontrola

Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení dane vykonáva Mesto Zlaté
Moravce prostredníctvom Mestskej polície, v spolupráci s poverenými a dotknutými
oddeleniami Mestského úradu Zlaté Moravce.

IV. časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
(7) Článok 19

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,45 € na osobu a prenocovanie.

V. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
(8) Článok 27

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. (§ 48)
(9) Článok 28

Vyrubenie dane za predajné automaty a splatnosť dane

Doterajšie ods. 1a 2 sa nahrádzajú:
ods. 1 Daň za predajné automaty vyrubuje správca dane spolu s daňou z nehnuteľností,
daňou za psa a daňou za nevýherné hracie prístroje každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. (§ 99e)
ods. 2 Správca dane určí splatnosť dane za predajné automaty v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň. (§ 99f)
Doterajší ods. 3 a 4 sa ruší

VI. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
(10) Článok 31

Základ dane a sadzba dane

ods. 2 Správca dane určuje sadzbu dane vo výške:
a)
120,- € za jeden nevýherný hrací prístroj mechanický a kalendárny rok,
b)
150,- € za jeden nevýherný hrací prístroj elektronický a kalendárny rok.
(11) Článok 33

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. (§ 56)
(12) Článok 34

Vyrubenie dane za nevýherné hracie prístroje a splatnosť dane

Doterajšie ods. 1a 2 sa nahrádzajú:
ods. 1 Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane spolu s daňou
z nehnuteľností, daňou za psa a daňou za predajné automaty každoročne podľa stavu k 1.
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(§ 99e)
ods. 2 Správca dane určí splatnosť dane za predajné automaty v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň. (§ 99f)
Doterajší ods. 3 a 4 sa ruší
VII. časť
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
(13) Článok 40 0znamovacia povinnosť
Doterajší ods. 2 sa ruší
(14) Článok 41

Vyrubenie dane

ods. 1 Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31.januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
Doterajší ods. 2 sa ruší
(15)

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce zostávajú
v platnosti.

ČLÁNOK II.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta
Zlaté Moravce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na
svojom .........zasadnutí dňa.................
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 01. 01. 2013.

........................................................
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

