
NÁVRH 
 
Mesto   Zlaté  Moravce v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), §  6  ods. 1  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 
zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce  č.... /2015 
o miestnych daniach  

 
 

I. časť 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 

369/1990  Zb.   o obecnom   zriadení v znení  neskorších  predpisov rozhodlo, že Mesto 
Zlaté Moravce ako správca dane v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2016 zavádza  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. 

2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť druhy miestnych daní na 
území mesta Zlaté Moravce, sadzby daní, prípadné oslobodenia alebo zníženia dane, ako aj 
ďalšie náležitosti miestnych daní podľa splnomocňovacích ustanovení zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

II. časť 
DAŇ ZA PSA 

 
§ 2 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane určuje sadzbu za jedného psa a kalendárny rok podľa miesta chovu psa takto: 
a) v rodinných domoch                 6 eur 
b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch           35 eur 
c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ        25 eur 

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

 

 



§ 3 
Oslobodenie od dane  

 
1. Od dane za psa je oslobodený pes, ktorého vlastní: 

a) osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 70 rokov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, 
b) osamelo žijúca osoba s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), alebo 

s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia so sprievodcom (ŤZP-S), 
c) nevidomá osoba, 
d) fyzická osoba, ktorá si osvojila psa z útulku mesta Zlaté Moravce po dobu 12 mesiacov 

od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku, alebo od kalendárneho mesiaca 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. 

e) člen kynologického klubu na základe oznámenia ZO Kynologická. 
2. Oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatní podaním priznania k dani za psa  

a predložením dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti v príslušnom zdaňovacom 
období. 

3. Oslobodenie podľa § 3 ods. 1 a) bude poskytnuté daňovníkovi, ktorý už podal priznanie 
k dani za psa pred účinnosťou tohto VZN, na základe podkladov z evidencie obyvateľstva 
bez dokladovania danej skutočnosti. 

4. Ak daňovník drží viac psov, ktorí sú predmetom dane za psa, od dane je oslobodený iba 
jeden z držaných psov. 

5. Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie. 
 
 
 

 III. časť 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

 
 

§ 4 
Predmet dane  

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

priestranstva.  
 

2. Verejným priestranstvom  na účely tohto VZN  sú  verejnosti prístupné pozemky vo  
vlastníctve mesta, najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, spevnené plochy, 
námestia, nádvoria, nezastavané plochy sídlisk, parkoviská, parkovacie plochy, parky, 
plochy verejnej zelene, trhové miesta. 

 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, umiestnenie informačného, reklamného a 
propagačného zariadenia, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie reklamných 
a propagačných akcií, prezentácií a iných komerčných podujatí, umiestnenie zariadenia  
slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí, 
umiestnenie  dočasných  posedení  pred trvalou prevádzkovou jednotkou  (letná terasa), 
umiestnenie zariadenia ľudovej technickej zábavy (ďalej len ĽTZ),  cirkusu  a iných  
zábavných  atrakcií,  umiestnenie   stavebného     materiálu    alebo   stavebného 
zariadenia,   umiestnenie     skládky   tuhého  paliva a odpadu, umiestnenie   prenosnej 
dočasnej garáže, umiestnenie veľkokapacitného kontajnera,  rozkopávka verejného 
priestranstva  a  iné.  

 



4. Za účelom  vyrubenia  dane   za  užívanie  verejného    priestranstva umiestnením 
zariadenia slúžiaceho na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, umiestnením dočasných  
posedení pred trvalou prevádzkovou jednotkou  (letná terasa), umiestnením zariadenia 
slúžiaceho na usporiadanie reklamných a propagačných akcií, prezentácií a iných 
komerčných podujatí, umiestnením zariadenia  slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, 
spoločenských, zábavných a športových podujatí  sa  verejné priestranstvo mesta Zlaté 
Moravce delí na nasledovné lokality: 
a) LOKALITA   1 
    Centrum mesta Zlaté Moravce 

/Nám.  A.   Hlinku,   Ul.  Bernolákova,   Ul.  Župná,  Ul.  A.  Kmeťa,   Hviezdoslavova    
ul., Poštová ul.,   Migazziho   ul.,  Ul. J. Kráľa,  Chalúpkova  ul., Robotnícka ul., 
Duklianska ul.,     Továrenská  ul.,  Ul.  1.  mája/, 

b) LOKALITA   2   
         Ostatné ulice  mesta Zlaté Moravce,   mestská časť Chyzerovce,  mestská časť  Prílepy. 
                                                          
5. Za   účelom   vyrubenia    poplatku   dane  za užívanie verejného priestranstva  sa 

„MESTSKÉ       TRHOVISKO“   na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach  delí  na 
dva sektory „A“  a „B“ (sektor  „B“ vyrubovaniu dane za užívanie verejného priestranstva  
podľa  tohto  VZN nepodlieha):  
a) sektor   A  -   časť  verejného     priestranstva,   určeného na  predaj tovaru 

a poskytovanie služieb v stánkoch s  trvalým stanovišťom, v stánkoch s  dočasným 
stanovišťom a ambulantný predaj z vlastných  predajných zariadení  (v správe  Mesta 
Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce,  IČO: 00 308 676),     

b) sektor    B   -   časť     verejného    priestranstva,  na  ktorom sú umiestnené  
zastrešené stoly  s  celoročnou  prevádzkou,  určené na  predaj  ovocia,    zeleniny,   
kvetov,   priesad,   osív,  medu   a   ďalších   komodít  (v  správe   mestského   podniku   
Technické   služby  mesta  Zlaté Moravce  so  sídlom  na  Bernolákovej ulici 59, 953 01 
Zlaté Moravce,  IČO: 00 587 168 ) .  

 

6. Za  účelom    vyrubenia    poplatku   dane   za užívanie   verejného  priestranstva  
umiestnením predajného  zariadenia,    zariadenia   slúžiaceho    na    poskytovanie  služieb  
alebo zariadenia ľudovej   technickej   zábavy     (ďalej len „ĽTZ“)   a    iných   zábavných  
atrakcií   sa  verejné priestranstvo   mesta   Zlaté    Moravce v čase konania príležitostných 
trhov delí na nasledovné  zóny: 
ZÓNA       A    -     Námestie   Andreja    Hlinku    a   Župná  ulica v  Zlatých  Moravciach, 
ZÓNA       B    -     parkovisko      pred    Poštou,   Ulica    Janka    Kráľa,   Poštová    ulica,  

                      Migazziho    ulica,  Ul.   Sama   Chalúpku,   nádvorie   Župného   domu    
                      v Zlatých Moravciach, 

ZÓNA       C    -     umiestnenie    zariadenia     ĽTZ     na    Ulici    Janka   Kráľa   a   Sama    
                                Chalúpku   v Zlatých Moravciach, 
ZÓNA       D    -     umiestnenie   zariadení   ĽTZ   na   Továrenskej   ulici   pred    Zimným  

                                     štadiónom   v  Zlatých Moravciach. 
 

 

§ 5 
Sadzby dane 

 

     Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené  v nižšie uvedených tabuľkách 
(Tabuľka č. 1 a Tabuľka č. 2) podľa účelu osobitného užívania verejného priestranstva,  
v závislosti od podujatí konaných na území mesta (mimo konania príležitostných trhov 
a v čase konania príležitostných trhov). Sadzby dane sú určené za  každý aj začatý m2 
osobitne užívaného verejného priestranstva  a  každý  aj  začatý  deň.    



Tabuľka č. 1 
 
Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v   €/ m2 / deň 
 
 
 

1. Umiestnenie    predajného  zariadenia    – ambulantný    predaj     
/mimo užívania   verejného   priestranstva počas  konania 
príležitostných trhov/ 
 

Sadzba 
€/m2/deň    

a)  Ambulantný predaj rýchleho občerstvenia    2,00  
b) Ambulantný predaj potravinárskych výrobkov, cukroviniek, ovocia, 

zeleniny,  kvetov, ovocných stromov, okrasných drevín, gaštanov, 
tekvicových jadierok, vianočných stromčekov, čečiny a kvetinových  
dekorácií 

   1,00  

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

1,00 

d)  Ambulantný predaj ostatného spotrebného tovaru  2,00 
2. Ambulantný  predaj  na  Mestskom trhovisku   na   Ul. Sama  

Chalúpku v    Zlatých  Moravciach – sektor A 
Sadzba 

€/m2/deň    
a) Ambulantný predaj tovaru z vlastnej produkcie /kvety, ovocie, zelenina, 

čečina, sadenice, sezónny predaj kvetov chryzantém a  kvetinových 
dekorácií/   

0,50 

b) Ambulantný predaj ostatných druhov tovaru 1,00 

3. Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb /brúsenie nožov, 
nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, 
kľúčové služby, čistenie  peria  a  podobne/ 

Sadzba 
€/m2/deň    

a) LOKALITA  1 0,20 
b) LOKALITA  2  0,10 
4. Umiestnenie   predajného  stánku  s trvalým stanovišťom  na  

Mestskom trhovisku  na  Ul. Sama Chalúpku  – sektor A,  v 
LOKALITE  1, v LOKALITE 2 
 

0,15 

5. Umiestnenie stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým 
stanovišťom  na  Mestskom trhovisku  na  Ul. Sama Chalúpku  
– sektor A  
 

0,10 

6. Umiestnenie zariadenia ĽTZ,  cirkusu  a  iných  zábavných  atrakcií  
 

0,20 

7. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie reklamných 
a propagačných akcií, prezentácií a iných komerčných podujatí  

Sadzba 
€/m2/deň  

    
a) LOKALITA  1 1,00 
b) LOKALITA  2 0,50 
8. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, 

spoločenských, zábavných a  športových podujatí, činnosť pouličných 
umelcov   

Sadzba 
€/m2/deň    

a) LOKALITA  1 1,00 
b) LOKALITA  2 0,50 



9. Umiestnenie  dočasných  posedení  pred trvalou prevádzkovou 
jednotkou  (letná terasa)   

Sadzba 
€/m2/deň    

a) LOKALITA  1 0,20 
b) LOKALITA  2 0,10 
10. Umiestnenie  informačného, reklamného a propagačného zariadenia   Sadzba 

€/m2/deň    
a) 2 a viac kusov pred prevádzkovou jednotkou 0,20 
b) mimo prevádzkovej jednotky 1,00 
c) umiestnenie reklamných pútačov, plagátov, propagačných materiálov 0,20 
11. Umiestnenie stavebného  materiálu    alebo     stavebného zariadenia  

po  48 hodinách užívania verejného priestranstva 
0,30 

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

0,15 

13. Umiestnenie   prenosnej dočasnej garáže    0,005 
14. Umiestnenie  veľkokapacitného kontajnera     0,50  
15. Rozkopávka  verejného   priestranstva  -  FYZICKÁ  OSOBA Sadzba 

€/m2/deň    15.1 Zásah do vozovky, chodníka a spevnených plôch  
a) v pamiatkovej  zóne mesta  5,00 
b)  v ostatných častiach mesta 3,00 
15.2 Rozkopávka  verejnej zelene   €/m2/deň    
a) v pamiatkovej zóne mesta 1,00 
b) v ostatných častiach mesta 0,50 
16. Rozkopávka  verejného   priestranstva  -  PRÁVNICKÁ  OSOBA Sadzba 

€/m2/deň    16.1 Zásah do vozovky, chodníka a spevnených plôch  
a) v pamiatkovej  zóne mesta  10,00 
b)  v ostatných častiach mesta  7,00 
16.2 Rozkopávka  verejnej zelene   €/m2/deň    
a) v pamiatkovej zóne mesta 2,00 
b) v ostatných častiach mesta 1,00 

 
Tabuľka č. 2 
 
Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnením zariadenia  na 
predaj výrobkov,  poskytovanie služieb a umiestnením zariadenia ĽTZ   počas  
príležitostného trhu 
 
 
1.  Textil, drobný  textilný  tovar,   bytový   textil,  odevy, obuv, koža,  

kožená galantéria, kožušiny,  nábytok, priemyselný   a  elektrotechnický  
tovar,  hračky,  obrazy  –   reprodukcie, knihy,  drogéria,   cukrovinky, 
bižutéria,   kozmetika, ...  

Sadzba 
€/m2/deň    

a)  ZÓNA  A     4,00  
b) ZÓNA  B    2,00  
2. Pochutiny – cukrová  vata,  pukance, pečené  a  varené gaštany, 

trdelník, tekvicové jadierka, varená kukurica, zemiakové špirály, 
predaj korenín, údených výrobkov, ovocia a zeleniny, kvetov  

Sadzba 
€/m2/deň    

a) ZÓNA  A  3,00 
b) ZÓNA  B  1,50 



3. Remeselníci (predaj a  predvádzanie vlastnej výroby)  –   medovnikári,   
vareškári,    keramikári,    hrnčiari,  košikári, čipkári,   rezbári,   
maliari,  brašnári a pod. 

Sadzba 
€/m2/deň    

a) ZÓNA  A  1,00 
b) ZÓNA  B 0,50 
4. Predaj občerstvenia a poskytovanie takejto služby len  zo  stánku  

s dočasným stanovišťom  alebo   pojazdnej  predajne občerstvenia   
Sadzba 

€/m2/deň    

a) ZÓNA  A  7,00 
b) ZÓNA  B  5,00 
5. Umiestnenie stolov, pultov a sedenia na priamu konzumáciu 

občerstvenia 
Sadzba 

€/m2/deň    
a) ZÓNA  A  1,00 
b) ZÓNA  B  0,50 
6. Predaj  vína   a   burčiaku  Sadzba 

€/m2/deň    
a) ZÓNA  A  6,00 
b) ZÓNA  B  4,00 
7. Predaj  ostatného  tovaru  a   poskytovanie iných služieb 

 – vyššie neuvedených   
Sadzba 

€/m2/deň    
a) ZÓNA  A  4,00 
b) ZÓNA  B  2,00 
8. Parkovanie vozidla   za  predajným zariadením   Sadzba 

€/m2/deň    
a) ZÓNA  A  1,00 
b) ZÓNA  B  0,50 
9. UMIESTNENIE  ZARIADENIA ĽTZ - kolotoče, hojdačky,  zábavné 

strelnice,  iné atrakcie   
Sadzba 

€/m2/deň    
a) ZÓNA  C  0,40 
b) ZÓNA  D  0,20 

 

 

 

§  6 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
 
 

1. Za účelom užívania osobitného užívania verejného priestranstva podľa  § 4  vydá mesto 
fyzickej osobe  alebo právnickej osobe, ktorá mu oznámila svoj zámer užívať verejné 
priestranstvo povolenie.  

 

2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

 

3. V oznámení   uvedie: 
 

     a)  fyzická osoba      –   meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
     b)  právnická osoba  –   názov  alebo obchodné meno, sídlo a IČO, 
     c)  presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru 
     d) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva, 
     e)  účel užívania verejného priestranstva, 



     f)  v  prípade   dočasného     posedenia     pred     trvalou    prevádzkovou  jednotkou  (letná   
          terasa)   aj    návrh     architektonického    a     technického   riešenia    nábytku,   

prekrytia  terasy (aj  s farebným riešením),   pódia,   ohradenia,   reklamy,   osvetlenia   
a   pod.  

 

4. Ak   účel   a   spôsob    užívania   nie  je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a 
žiadateľ má vyrovnané podlžnosti voči  mestu, mesto vydá povolenie na osobitné užívanie 
verejného priestranstva resp. rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,  
alebo uzatvorí s daňovníkom Dohodu o užívaní verejného priestranstva a stanoví výšku a 
spôsob platby dane za užívanie verejného priestranstva.  
 

5. 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.  
 

6. Ak daňovník zistil, že povolená doba užívania verejného priestranstva nevyhovuje jeho 
zámerom, alebo v stanovenej dobe trvania záberu nevie potrebné práce zrealizovať a 
užívanie ukončiť, požiada písomnou formou  o  predĺženie užívania. O predĺženie užívania 
musí žiadateľ požiadať včas, najneskôr však pred uplynutím povoleného termínu užívania 
verejného priestranstva.  

 
 

§ 7  
Oslobodenie od platenia dane za verejné priestranstvo 

 
1. Od platenia  dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené: 

 

a) mesto Zlaté Moravce, 
 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Zlaté Moravce, 
 

c) užívanie verejného priestranstva fyzickými a právnickými osobami  na kultúrne, 
športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, výchovnovzdelávacie a iné účely zamerané 
na podporu a ochranu zdravia, výchovu mládeže, kultúru a šport, ochranu životného 
prostredia a ochranu zvierat za predpokladu,  že   sa  na týchto  podujatiach  nevyberá 
vstupné,  

 

d) podujatie, z ktorého celý výťažok je určený na charitatívne  alebo verejnoprospešné 
účely,  

 

e) podujatie, na ktorom  sa finančne podieľa mesto Zlaté Moravce,  
 

f) užívanie  verejného priestranstva  na  účely   rozkopávky miestnej komunikácie a zelene 
spôsobenej  investičnou činnosťou mesta  Zlaté Moravce  a  organizáciami založenými 
mestom  Zlaté Moravce ako aj rozkopávky miestnej komunikácie a zelene uskutočnené 
v súvislosti alebo v rámci budovania nových inžinierskych sietí, ktorých budovanie je 
financované alebo spolufinancované z  verejného rozpočtu alebo z  finančných 
prostriedkov  EÚ (eurofondy),    

 

g) užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia 
Mestského úradu  v   Zlatých  Moravciach,   počas   výstavby   na  základe  
právoplatného stavebného povolenia a pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych 
sietí,  

 



h) užívanie   verejného   priestranstva  umiestnením  stavebného  materiálu  alebo  
stavebného  zariadenia, skládky   tuhého   paliva   a   odpadu,  ak   právnická  osoba 
alebo fyzická osoba  odstráni  skládku do 48 hodín od jej založenia a verejné 
priestranstvo uvedie do pôvodného  stavu, 

 

i) užívanie verejného priestranstva umiestnením jedného  prenosného reklamného,   
propagačného alebo informačného stojana /„Á-čkový“ stojan so zabratím verejného 
priestranstva do 1m² (vrátane)/ na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou  
podnikateľského subjektu  počas prevádzkovej doby, 
 

j) užívanie verejného priestranstva umiestnením skládky stavebného materiálu alebo              
stavebného zariadenia pri rekonštrukcii  alebo  zateplovaní   bytových domov.  
 

  
 

IV. časť 
DAŇ ZA UBYTOVANIE  

 
§ 8 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,40 eura na osobu a prenocovanie. 
 
 

§ 9 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

 
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí 
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, prípadne zmeny už ohlásených údajov 
v lehote do 15 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 

2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný v rámci oznamovacej 
povinnosti uviesť: 
a) identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, alebo 

obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje 
b) identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia: názov zariadenia, sídlo,  
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov,  

d) zaradenie do kategórie a triedy ubytovacích zariadení stanovených vyhláškou MH SR č. 
277/2008 Z.z.  

e) ubytovaciu kapacitu zariadenia.       
 

 

 

§ 10 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane za ubytovanie 

 
1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej 

forme pre účely dane za ubytovanie v knihe ubytovaných a v prípade kontroly predložiť 
túto knihu kontrolnému orgánu. 



2. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad 
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane za ubytovanie v zmysle 
platného všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum začiatku 
a ukončenia prechodného ubytovania a celkovú výšku dane za ubytovanie.  
 

§ 11  
Spôsob a lehota vyberania  a odvodu dane  

 
1. Platiteľ dane je povinný podať Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie správcovi dane 

štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroka. V hlásení uvedie počet prenocovaní za daný 
štvrťrok ako aj súčin počtu prenocovaní  a sadzby dane podľa § 8. 

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

3. Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní od doručenia výpočtu dane za ubytovanie správcom 
dane. 

 
 

V. časť 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY  

 
 

§ 12 
Sadzba dane 

 
1. Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 50 eur za jeden predajný automat a kalendárny 

rok. 
 
 

§ 13  
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane  

a spôsob identifikácie predajných automatov 
 

1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom (identifikácia 
automatu), na ktorom uvedie: 
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO 
b) telefónne číslo prevádzkovateľa, 
c) výrobné číslo a druh automatu, 
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu. 

2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázateľnú evidenciu predajných automatov, 
ktorá okrem údajov uvedených v ods. 1 obsahuje: 
a) adresu  prevádzky a umiestnenie predajného automatu, 
b) dátum ukončenia prevádzkovania a demontovania automatu. 

3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu alebo 
inventárny zoznam automatov umiestnených na území mesta Zlaté Moravce. 

 
 
 
 
 



VI. časť 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

 

§ 14 
Sadzba dane 

 
1. Správca dane určuje sadzbu dane vo výške: 

a) 120 eur za jeden nevýherný hrací prístroj mechanický a kalendárny rok, 
b) 150 eur za jeden nevýherný hrací prístroj elektronický a kalendárny rok.  
 
 
 

§ 15 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane   

a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 
 

1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom 
(identifikácia nevýherného hracieho prístroja), na ktorom uvedie: 
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO 
b) telefónne číslo prevádzkovateľa, 
c) výrobné číslo, 
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázateľnú evidenciu nevýherných hracích 
prístrojov, ktorá okrem údajov uvedených v ods. 1 obsahuje: 
a) adresu  prevádzky a umiestnenie nevýherného hracieho prístroja, 
b) dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu alebo 
inventúrny zoznam nevýherných hracích prístrojov umiestnených na území mesta Zlaté 
Moravce. 

 
 
 

 
 

VII. časť 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE  

 

 

§ 16 
Sadzba dane 

 
 Sadzba dane je v pásme:  

a) nad 1/3 polomeru oblasti ohrozenia do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0013 eura za 
m2 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a Prílepy, 

b) nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0006 eura za m2 pre katastrálne územie 
Hoňovce 
 
 
 
 

 



VIII. časť 
SPOLOČNÉ USTANOVENIE 

 

 

§ 17 
Vyrubovanie dane 

 
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň 
za nevýherné hracie prístroje v úhrne nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať. 

 

 

IX. časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
 

§ 18 
 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 10/2011 
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení Dodatku č. 1 k VZN mesta 
Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v plnom 
rozsahu. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach bolo 
schválené  Mestským zastupiteľstvom  mesta Zlaté Moravce  na svojom 11. zasadnutí dňa 
19. 11. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016. 

 
         
 
 
 
 
 
                                                                                               MVDr. Marta Balážová  
                                                                                           zástupca primátora mesta 
 
 
 
 
 



 


