
MESTO ZLATÉ MORAVCE 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Zlaté Moravce 

č. 10/2011 

o miestnych daniach 
na území mesta Zlaté Moravce 

Účinnosť: 01. 01. 2012 



Mestské zastupite l'stvo mesta Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. I zákona SNR 
č . 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR Č . 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov vyd á v a pre územie mesta Zlaté Moravce toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mes ta Z laté Moravce č.1012011 

o miestnvch dan iach na území mesta Z laté Mor avce 

I. ča sť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Člál/ok 1 
I. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariaden ia je úprava podm ienok ukladania miestnych 

daní na území mesta Zlaté Moravce. 
2. Mesto Zlaté Moravce na svojom území uk ladá tieto miestne dane: 

a) daň za psa, 
b) daň za uživan ie 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 zari adenie je ka lendárny rok. 

IL časť 
DAŇ ZA !'SA 

Člál/ok 2 
Predmet dane 

I . 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 úče l y a výskumné úče l y, 

b) pes umiestnený v útulku zv ierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastn í a lebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

Člál/ok 3 
Daňovn ík 

I. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právn ická osoba, ktorá je 
a) vlastn íkom psa alebo 
b) držitel'om psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

I . Základom dane je počet psov. 

Člál/ok 4 
Zá klad dane 
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Č1állok 5 
Sadzba dane 

I. Sadzba dane sa ustanovuje za jedného psa a ka lendárny rok podľa miesta chovu psa takto: 
a) v rodinných domoch 6 eur 
b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 35 eur 

za každého ďalš i eho psa u toho istého daňovníka sa poplatok progresívne navýši o 20 % 
c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ 25 eur 
Takto určená sadzba dane platí za každého ďal š ieho psa u toho istého daňovníka. 

Člállok 6 
Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnost i 

l . Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiacI. 
v ktorom sa pes stal predmetom dane podl'a čl. 2 ods. I a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daiíovník už nie je vlastníkom alebo držitel'om 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 fyzickú osobu - podnikatel'a alebo právnickú osobu, tieto zák ladné údaje: 
obchodné meno a názov, I ČO; 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 zák ladných údajov daliovníka je daňovník v oznamovacej povinnosti povinný uviesť: 
adresu, kde je pes chovaný, dátum. odkedy je daľiovník vlastníkom, resp. držiteľom psa, 
dátum narodenia psa, vek, meno a popis psa. 

4. Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaiíovacieho obdobia písomne oznámiť 

správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane, najneskoršie do 
30 dní odo diía, keď tieto skutočnosti nastali, vrátane zmeny adresy daiíovníka. zmeny adresy 
držania resp. chovania psa. 

Č1állok 7 
Platenie dan í 

I. Mesto vyrubí daň za psa platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo diía 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Dali sa platí bezhotovostným prevodom 
z účtu v banke na účet Mesta, v hotovosti v pokladnici správcu dane alebo poštovým 
poukazom na účet správcu dane. 

2. V ďal ších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaľiovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaľiovacieho obdobia. 

3. Ak daliová POVilUlOSť zanikne v priebehu zdaiíovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť písomne správcov i dane do 30 dní odo dlia zániku daľiovej povinnosti , správca 
dane vráti pomernú čast' dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik dmiovej povinnosti neoznámi. 
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III. časť 

DAŇ ZA UŽí VA IE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Člállok 8 
Predmet dane 

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

2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - najmä cesty, mosty. miestne komunikácie, chodníky, 
námestia, nádvoria, 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 fyz ických a právnických osôb 
s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. V pochybnostiach je 
Mesto Zlaté Moravce oprávnené rozhodnú!', č i v spornom prípade ide o verejné priestranstvo. 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, odpadového kontajnera, predajného 
zariadenia, exteriérového sedenia (terasy), zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 
atrakcií, umiestnenie skládky. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
umiestňovanie zariadení alebo predmetov najmä predajných, reklamných alebo zábavných, 
umiesulovanie, sk ladanie a nak ladanie predmetov, zariadení alebo materiálu neslúžiacich na 
údržbu a opravu miestnych komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť, rozkopanie 
miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania údržby inžin ierskych sietí 
a pod. 

4. Daň za užívanie verejného priestranstva a podmienky tohto uživania pre trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska sú stanovené vo VZN o parkovaní na území mesta Zlaté 
Moravce. 

5. Bez súhlasu na osobitné užívanie verejného priestranstva - alebo zvláštne užívanie 
verejného priestranstva - miestnych komlmikácií toto nie je možné začať užívať. 

Člállok 9 
Daňovník 

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

Č1állok 10 
Základ da ne a sadzba dane 

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

• 

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: 
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Umiestnenie predajného zariadenia - ambulantný predaj /mimo užívania 
verejného príestranstva počas konania príležitostných trhov 
-> TRADIČNÝ ZLATOMORA VECKÝ JARMOK - september, 

VINOBRANIE, VIANOČNÉ TRHY, ... / 

Ambulantný predaj rýchleho občerstvenia 2,00 €/m '/deň 

Ambulantný predaj potraviná rskych výrobkov, cukroviniek, 
ovocia, zeleniny, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, 1,00 €/m '/deň 
vianočných stromčekov 

Ambulantný predaj Iknihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, t ,OO €/m'/deň 
devocionálie, umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
umiestnenie stojanov pred prevádzkovou jednotkou, sezónny 
a propagačný predajI 

predaj ostatného Ispotrebnéhol tovaru 2,00 €/m'/deň 

Ambulantný predaj na trhovisku - sektor B 
Inie zastrešené stoly spravované správcom trhoviska - Technické služby 
mesta, m. p.f 

výrobky vlastnej produkcie Ikvety, ovocie, zeleninal 0,50 €/m'/deň 

sezónny predaj kvetov chryzantém pred "Sviatkom 0,20 €/m '/deň 

všetkých sv.", kvetinové aranžmány 

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb Ibrúsenie nožov, nožníc 
a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kl'účové služby, 
čistenie peria a pod.f 

CENTRUM MESTA ZLA TÉ MORAVCE 
/Nám. A. Hlinku, Ul. Bernolákova, Ul. Župná, Ul. A. Kmeťa, 0,20 €/m'/deň 
Hviezdoslavova ul. , Poštová ul., Migazziho ul. , Ul. J. Krá ľa , 

Chalupkova ul. , Robotnícka ul. , Dukl ianska ul. , Továrenská ul. , Ul. 
l. mája! 

Ostatné ulice mesta Zlaté Moravce, 0,10 €Im'/deň 
Mestské časti Chyzerovce, Prílepy 

Umiestnenie predajného zariadenia na Ul. S. Chalúpku - sektor A 
a na ostatných verejných priestranstvách mesta ZIMé Moravce, O, t 5 €/m'/deň 

a mestských častí Chyzerovce, Prílepy 
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Umiestnenie stojanov a tovaru na vyhradenom priestranstve 
pred predajným zari adením -> pred bunkami na trhovisku 0,10 €/m'/deň 

Ul. S. Chalúpku - sektor A 

Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
a príslušenstva 0,40 €/m'/deň 

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

CENTRUM MESTA ZLATÉ MORA VCE 
/Nám. A. Hlinku, Ul. Bernolákova, Ul. Župná, Ul. A. Kmeťa. 
Hviezdoslavova ul., Poštová ul. , Migazziho ul .. Ul. J. Král'a. 1,00 €/m'/deií 
Chalupkova ul. , Robotnícka ul. , Duklianska ul. , Továrenská 
ul. , Ul. I . mája! 

Ostatné uli ce mesta Zlaté Moravce, 0,50 €/m'/deň 

mestské časti Chyzerovce, Prílepy 

Predaj spotrebného tovaru z nákladného auta 2,50 €/m'/deň 

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

CENTRUM MESTA ZLATÉ MORAVCE 
/Nám. A. Hlinku, Ul. Bernolákova, Ul. Župná, Ul. A. Kmeťa, 0,20 €/m'/deň 

Hviezdoslavova ul., Poštová ul. , Migazziho ul., Ul. J. Král'a, 
Chalupkova ul., Robotnícka ul., Duklianska ul.. Továrenská 
ul.. Ul. I. mája! 

Ostatné ulice mesta Zlaté Moravce, O, l O €/m'/deň 

mestské čast i Chyzerovce, Prílepy 

Umiestnenie reklamných, propagačných 0,20 €/m'/deň 

a informačných stojanov 2 a viac kusov pred prevádzkarňou 
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Umiestnenie reklamných, propagačných 
a informačných stojanov na verejných priestranstvách 1,00 €/m'/deň 
neprislúchajúcich k prevádzke podnikateľského subjektu 

Umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo stavebného 0,30 €/m'/deň 
zariadenia [!o 48 hodinách nžívania verejného priestranstva 

Umiestnenie skládky tuhého paliva a odpadu 
[!o 48 hodinách užívania verejného priestranstva 0,15 €/m'/deň 

Umiestnenie p,'enosnej dočasnej garáže 0,01 €/m'/deň 

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera 0,50 €/m'/deň 

Rozkopávka - fyzická osoba 

~ Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska, vrátane pretláčania 
do 10m dÍžky 25,00 €/m'/deň 

~ Zásah do vozovky, chod nika, parkoviska, vrátane pretláčania 30,00 €/m'/deň 

nad IO lTI dÍžky 

Rozkopávka - právnická osoba 

~ Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska, vrátane pretláčania 50,00 €/m'/deň 
do IO lTI dÍžky 

~ Zásah do vozovky, chodníka, parkoviska, vrátane pretláčania 
nad 10m dÍžky 60,00 €/m'/deň 

Rozkopávka vereÍnej zelene mimo komunikácie (FO + PO) 1,00 €/m'/deň 

Člállok J J 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

I. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva. 

2. Dai\ová povinnosť zaniká di\om skončenia užívania verejného priestranstva. 
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Článok 12 
Oznllmovllcia povinnos t', vyrubenie dane II pla tenie da ne 

I. Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe povolenia Mestského 
úradu mesta Zlaté Moravce. 

2. Daňovník je povinný nahlásif správcovi dane začatie osobitného uZlvania verejného 
priestranstva najneskôr v deií vzniku daňovej povinnosti. Mesto Zlaté Moravce ako správca 
dane vydá daňovníkovi povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva. 
V prípade užívania verejného priestranstva na zák lade uzatvorenia Dohody o užívaní verejného 
priestranstva /stánky/ je daiíovník povinný uzatvoriť Dohodu s Mestom Zlaté Moravce 
najmenej 3 dni pred začiatkom užívania verejného priestranstva. 
Žiadateľ o uzatvorenie Dohody o užívaní verejného priestranstva musí uvies! najmä účel , 
spôsob, dobu trvania, miesto a veľkost' priestoru pre užívanie. V prípade exteriérového sedenia 
návrh architektonického a technického riešenia nábytku. prekrytia terasy (aj s farebným 
riešením), pódia, ohradenia, reklamy, osvetlenia a pod. 

3. Ak účel a spôsob užívania nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a žiadateľ má 
vyrovnané podlžnosti voči Mestu Zlaté Moravce. Mestský úrad 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. 

4. Mesto Zlaté Moravce vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená dali je splatná do JS dní 
odo dlia nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok je daJi splatná v 
lehotách určených v platobnom výmere. 
Ak ide o užívanie verejného priestranstva na základe dohody na celý kalendárny rok, daň sa 
vyrubí platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dlia nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, príp. v dvoch rovnomerných polročných splátkach a to do 31.03. a 30.09. 
príslušného kalendárneho roka. 
Daň sa vyberá v hotovosti do pokladnice Mestského úradu Zlaté Moravce alebo bankovým 
prevodom na účet mesta. 

5. Povolenie na zvláštne uZlvanie miestnych komunikácií sa vydáva formou rozhodnutia v 
zmysle zákona 1351196 J Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisova vyhlášky č. 3511984 Zb. v znení neskorších predpisov. 

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

7. Ak si daňovník nesplní povinnosť ohlási! osobitné užívanie verejného priestranstva, ktoré 
užíva, možno ho pokutovať formou blokovej pokuty vydanej príslušníkom Mestskej polície, 
alebo môže byť voči nemu zahájené správne konanie. Uloženie blokovej pokuty alebo začatie 
správneho konania nenahrádza daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude vyrubená na 
základe zistenia príslušníkov Mestskej polície odo dňa zistenia vzniku nepovoleného užívania až 
do doby jeho ukončenia, alebo dodatočného legalizovania. 
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8. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku 
da l'íovej povillliosti, bude daľiovníkovi vrátená pomerná časť dane za zostávajúce dni. za ktoré 
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daľíovej povinnosti neoznámi . 

9. Vydanie povo lenia na osobitné uZlvanie verejného priestranstva. resp. rozhodnutie o 
zvláštnom užívaní miestnych komunikácií zabezpečí príslušné oddelenie MsÚ Zlaté Moravce 
(Oddelen ie financií a rozpočtu. Oddelen ie správy majetku mesta alebo Oddelenie výstavby 
a komunálnych služieb). 

Člállok 13 
Oslobodenie od platenia dane za vCI'ejné pries transtvo 

l . Od dane za užívan ie verejného priestranstva sú oslobodené podujatia kultúrne, športové, 
ekologické, charitatívne, cirkevné, kultúrno-spoločenské, výchovno-vzdelávacie a iné zamerané 
na podporu ochrany zdravia, výchovu mládeže, kultúru a šport, ochrany životného prostredia a 
ochranu zvierat za predpokladu, že na týchto podujatiach sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok 
z týchto podujatí je poskytnutý na charitatívne a dobročinné účely. 

2. Od platen ia dane sú oslobodené predajné zariadenia a zariaden ia určené na poskytovanie 
služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 
ko l audačné rozhodnutie. 

3. Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely - rozkopávky miestnej komunikácie a 
zelene je os lobodený záber verejného priestranstva spôsobený investičnou činnosťou Mesta 
Zlaté Moravce a organizáciami za loženými 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 prostriedkoveurofondov. 

4. Od platenia dane je oslobodené 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. 

5. Od platenia dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky 
stavebného materiálu alebo stavebného zariadenia, skládky tuhého palíva a odpadu. ak 
právnická osoba alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej založenia a verejné 
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

6. Od platenia dane je oslobodené uZlvanie verejného priestranstva umiestnením iedného 
rek lamného, propagačného alebo informačného stojana IÁ-čkový stoja n so zabra tim verejného 
priestranstva d o 1 m' (v rátane) lna vere jnom priestranstve pred prevádzkarl'íou 
podnikatel'ského subjektu počas prevádzkovej dobv. 

7. Od platenia dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky 
stavebného materiálu alebo stavebného zariadenia pri rekonštrukcii alebo zatepl'ovaní bytových 
domov. 

Člállok 14 
Správa dane 

Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva Mesto Zlaté Moravce. 
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Člá/lok 15 
Kontro la 

Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vymbení dane vykonáva Mesto Zlaté 
Moravce prostredníctvom Mestskej polície, v spolupráci s povereným i a dotknutými 
oddeleniami Mestského úradu Zlaté Moravce (Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie správy 
majetku mesta alebo Oddelenie výstavby a komunálnych služieb). 

IV. časť 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

Člá/lok 16 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území 
mesta v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška 
Ministerstva hospodárstva SR Č . 277/2008 Z. Z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 
ubytovacie zariaden ia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried). 

Článok 17 
Daňovník 

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

Člá/lok 18 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní dai\ovníka v zariadení. 

Člá/lok 19 
Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje sadzbu dane vo výške 0,35 eura na osobu a prenocovanie. 

Čftí/lok 20 
Vyberanie dane 

Platitel'om dane je prevádzkovate I' zariadenia. ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

Člá/lok 21 
Oznamovacia povinnost' platitel'a 

I. Platitel' 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, síd lo , kategorizáciu ubytovacieho 
zariadenia podl'a osobitného predpisu, ubytovaciu kapacitu a deň začatia alebo ukončenia 

poskytovania prechodného ubytovania . 
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Člállok 22 
Podrobnosti a náležitosti súvis iace s vyberaním dane 

l. Platiter 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 daiíovníka 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 vybran:1 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. čast' 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

Člá/lok 23 
Predmet da ne 

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. 

Člá/l ok 24 
Daňovník 

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

Č/á/lok 25 
Základ dane a sadzba dane 

I. Základom daneje počet predajných automatov. 
2. Správca dane stanovuje sadzbu dane SO eu,· zajeden predaj ný automat a kalendárny rok. 

Člá/lok 26 
Spôsob identifikácie a vedenia ev idencie p red metu dane 

l. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom 
uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovatera, 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. l tohto článku. 
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Č1állok 27 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká diíom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
skončenia ich prevádzkovania. 

Článok 28 
Oznamovacia povinnost' a platenie dane 

l. 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 zdlllíovacích obdobiach je daň na 
zdaňovacie obdobie sp latná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdalíovacieho obdobia. 

4. Ak dmíová povirmosť zmlikne v priebehu zdalíovacieho obdobia a dmíovník to písomne 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zán iku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávaj úce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola dalí 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej POVilUlosti neoznámi. 

VI. časť 
DAŇ ZA NEV'Í' HERNÉ HRACI E PRíSTROJE 

Č1állok 29 
Predmet dane 

I. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšľajú alebo 
prevádzkujú za odplatti, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výJu'u a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherný hrací prístroj musí slúžiť na 
hru, t. j. na uvedomelú či nnosť 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, 

stolový futbal, a pod .) a iné zariadenia na zábavné hry. 

Č1állok 30 
Daňovník 

Daňovníkom Je fyzická osoba alebo právnická osoba. ktorá nevýherné Ju'acie prístroje 
prevádzkuje. 

Člállok 31 
Základ dane a sadzba dane 

I. Základom dmle je počet nevýherných hracích pristrojov. 
2. Sadzba dane je: 

a) 150 eur za jeden nevýherný hrací prístroj mechanick)í a kalendárny rok, 
b) 185 eur zajeden nevýherný hrací prístroj elekIronický a kalendárny rok 
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Člátlok 32 
Spôsob identifikácie a vedenia evidencie predmetu dane 

l. 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. Dailovník vedie prehl'adný zoznam (evidenciu) nevýherných hracích prístrojov, ktorý 
obsahuje údaje v členení podra ods. I tohto článku. 

Člállok 33 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

Člállok 34 
Oznamovacia povinnosť a pla tenie dane 

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

2. Druiovník pri oznruTIovacej povinnosti uvádza svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo 
resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích 
prístrojov, miesto ich um iestnenia, 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 ďal ších zdaňovacích obdobiach je daň na 
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdailovacieho obdobia. 

4. Ak druiová povinnosť zanikne v priebehu zdmiovacieho obdobia a dailovlúk to písomne 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dlia zániku daňovej povirll1osti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola dali 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 
daňovej povinnosti neoznámi. 

VII . čast' 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADEN IE 

Člállok 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. 
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Článok 36 
Daňovník 

Daňovníkom dane je držitel' povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky 
a povo lenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektri ckej 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 repub li ky. Na 
zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v pri ebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto 
dane neprihliada. 

Sadzba dane je v pásme: 

Článok 38 
Sadzba dane 

a) nad 1/3 polomeru oblasti ohrozenia do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia 0,0013 eura za m2 

pre katastrálne územie Zlaté Moravce aPrílepy, 
b) nad 2/3 polomeru oblast i ohrozenia 0,0006 eura za m2 pre katastrálne územie Hoňovce 

Článok 39 
Vzník a záník daňovej povinnosti 

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

Článok 40 
Oznamovacia povinnosť 

l. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daľíovej povinnosti správcov i dane do 30 dní 
odo dňa vzniku datl0vej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 
daI'íovej povinnosti. 

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

Článok 41 
Vyrubenie dane a platenie dane 

I. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31 . januára 
zdaI'íovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená dati 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 
podl'a čl. 38. 
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VIII. časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENI A 

Čl1Í1Iok 42 

I. Pokial' 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 ana zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 9/2004 o miestnych 
daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení jeho novelizácií. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta 
Zlaté Moravce bolo schválené Mestským zastupiterstvom mesta Zlaté Moravce dl'ia 
15. 12.20 l l , uznesením č. 222/20 l l a nadobúda účinnosť O l .01.2012. 
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Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 


