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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a §11 

ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4, § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 

2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98 b ods. 5, § 99e ods. 9a  a § 103 ods. 5 

zákona č. 582/2004 Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto znení 

všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) :   

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

1)  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na 

§ 98 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 

2020 tieto miestne dane:  

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za predajné automaty 

d) daň za nevýherné hracie prístroje 

e) daň za ubytovanie 

f) daň za užívanie verejného priestranstva 

 

2)     Základné ustanovenia o hore uvedených miestnych daniach sú uvedené v zákone NR SR 

č. 582/2004 Z. z.. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje druhy miestnych daní, ich 

predmet, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik povinnosti platenia daní, ohlasovaciu 

povinnosť o vzniku a zániku daňovej povinnosti, splatnosť daní, oslobodenia od platenia daní, 

spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní a ďalšie náležitosti hore uvedených miestnych 

daní. 

 

Článok 1 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Daň z pozemkov 

§ 2 

Predmet dane 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení: 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 

b) záhrady 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hosp. využívané vodné plochy 

e) stavebné pozemky 

 

 

 



§ 3 

Základ dane 

 

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

 0,1659 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves 

 0,0830 €/m2 v k. ú Lysá nad Dunajcom 

 

 trvalé trávnaté porasty 

 0,0255 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves 

 0,0295 €/m2 v k. ú Lysá nad Dunajcom 

 

 

2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a  ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa zákona 

č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Ak daňovník nepreukáže hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy  

 a hodnotu rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch 

znaleckým posudkom, určuje sa hodnota tohto pozemku týmto VZN. 

 

 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.  

využívané vodné plochy 

0,156 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves a k. ú Lysá nad Dunajcom 

 

3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 Z. 

z. 

 

 záhrady  

 1,85 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves a k. ú Lysá nad Dunajcom  

 

 zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

 1,85 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves a k. ú Lysá nad Dunajcom 

 

 stavebné pozemky 

 18,58 €/m2 v k. ú Spišská Stará Ves a k. ú Lysá nad Dunajcom 

 

   

 

 

 

 



 

 

§ 4  

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území Mesta Spišská Stará Ves ročnú sadzbu dane 

z pozemkov : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,70% 

b) záhrady 0,60% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60% 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. 

využívané vodné plochy 0,45% 

e) stavebné pozemky 0,50% 

 

Daň zo stavieb 

§ 5 

Predmet dane 

 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení: 

 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu 

 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

 

d) samostatne stojace garáže, 

 

e) stavby hromadných garáží, 

 

f) hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,     stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu  

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

 

i) ostatné stavby. 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej 

plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 

1) Správca dane určuje pre stavby  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy    

 

a) 0,095 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú  stavbu, 

 

b) 0,095 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

 

c) 0,360 € za  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

 

d) 0,380 € za samostatne stojace garáže, 

 

e) 0,380 € za stavby hromadných garáží, 

 

f) 0,380 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

 

g) 0,835 €  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu,     stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

 

h) 1,250 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu  súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

 

i) 0,380 € za ostatné stavby. 

 

 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb  príplatok za 

podlažie o 0,030 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

Daň z bytov 

§ 7 

Predmet dane 

 

1. Predmet dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor 

nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby sú: 

byty a nebytové priestory. 

 

2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva 

na iný účel ako na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor. 

 



 

§ 8  

Základ dane 

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 

 

 

 

 

§ 9 

Sadzba dane  

 

Ročná sadzba dane z bytov na území Mesta Spišská Stará Ves je za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome 

a) 0,100 € za byty, 

b) 0,380 € za nebytové priestory v bytovom dome. 

 

 

§ 10 

Oslobodenie od dane a zníženie dane  

 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods.2 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov) na: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

hygienickej  ochrany vodných zdrojov  I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany 

prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných 

minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,  

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 

bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy 

telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na 

rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 

elektrickej energie a vykurovacích plynov, 

d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,    

prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým 

stupňom ochrany, 

e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 

f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného 

začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)  

 

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo bytov 

(§ 17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov) na: 

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym 

zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so 



zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci 

a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové 

zariadenia. 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

ťažko zdravotne postihnutých občanov; držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP/S, 

slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 

 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov ( § 17 ods.3 

zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov) takto: 

a) 50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov 

starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.   

4. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 

a 3 v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie 

obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od 

dane, najneskôr do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vzniká 

daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia. 

Článok 2 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 11 

 Predmet dane 

 

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

právnickou osobou. 

§  12 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je 

a)   vlastníkom psa 

b)   držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto vlastní psa 

 

§ 13 

Základ dane 

 

Základom dane je počet chovaných  psov. 

§ 14  

Sadzba dane   

 

Sadzba dane je : 

1) pre daňovníka – fyzickú osobu:  

a)  10  € ročne, ak je pes umiestnený v zastavanom území mesta -  v rodinnom dome 



c) 20 € ročne, ak je pes držaný v bytovom dome, v ktorom sú najmenej štyri bytové 

jednotky 

2) pre daňovníka – právnickú a fyzickú osobu 

a) 20 € ročne, ak je pes držaný v podnikateľskom objekte a pozemkoch firiem     

a organizácii 

 

 

§ 15 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 11, a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

§ 16 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. 

januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani za 

psa podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia , daňovník 

je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej 

povinnosti. 
 

§ 17 

Správa dane 

 

Správu dane za psa vykonáva Mesto Spišská Stará Ves, na území ktorého sa pes chová.  

§ 18 

Oslobodenie od dane 

1) Poplatok sa neplatí za psa ktorý: 

a) je 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, 

 

2) Mesto Spišská Stará Ves oslobodzuje od dane za psa, psa, ktorého majiteľ sa preukáže 

potvrdením o skúške výkonu a výcviku psa. Oslobodenie začína plynúť od 1. 

nasledujúceho mesiaca od podania písomnej žiadosti a zároveň predloženia originálu, 

prípadne overenej fotokópie k nahliadnutiu správcovi dane . 

 

Článok 3 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 



 

§ 19 

Predmet dane 

 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy. 

§ 20 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat  prevádzkuje.     

 

 

 

 

§ 21 

Základ dane 

 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 22 

Sadzba dane 

 

1) Sadzba dane je: 

a) 17 € ročne za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe  ponúkaného tovaru 

najviac 10  druhov tovaru,  

b) 33  €  ročne za jeden predajný  automat s viac ako 10 druhmi tovaru. 

2) Sadzba dane, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické  

nápoje je: 

a) 100,00 € ročne za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe  alkoholické nápoje 

alebo tabakové výrobky. 

 

§ 23 

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. 

 

§ 24 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1) Prevádzkovateľ  je   povinný  písomne oznámiť   umiestnenie  predajného   automatu   na   

verejnom    priestranstve,   v/na   budovách  a iných  objektoch   správcovi  dane    do  30  

dní od vzniku  daňovej povinnosti i v prípade, ak je od daňovej povinnosti oslobodený.  

2) Daňovník  /prevádzkovateľ/  v oznámení - žiadosti o umiestnenie  predajného  automatu  

na verejnom   priestranstve,   v/na  budovách   a   iných   objektoch    uvedie: 

a)  počet  predajných     automatov,  

b)  skladbu  ponúkaného tovaru /počet druhov/, 

c)   typ predajného automatu,  



d)  presný  dátum umiestnenia   predajného automatu.    

3) Daňovník   /prevádzkovateľ/   k  oznámeniu  –  žiadosti o umiestnenie predajného 

automatu  predloží:  

a) Platné  osvedčenie  o  prevádzkyschopnosti   predajného  automatu,  vydané povereným  

     technickým skúšobným ústavom. 

b) Platnú  nájomnú  zmluvu o prenájme nebytových priestorov na umiestnenie predajného  

     automatu  v  priestoroch  ich  stálej  prevádzky a súhlas majiteľa nebytových priestorov  

     k druhotnému prenájmu. 

4)  Daňovník    /prevádzkovateľ/  je  povinný   označiť    každý    predajný    automat   štítkom  

     s uvedením týchto údajov: 

  - názov firmy, resp. meno podnikateľa, 

  - adresa, 

  - dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 

 

 

§ 25 

Oslobodenie od dane 

 

Poplatok  sa neplatí za predajné automaty vydávajúce: 

a) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 

b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb. 

c) mliečne automaty na území mesta Spišská Stará Ves 

 

 

Článok 4 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 26 

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   ( ďalej   len   

„nevýherné   hracie   prístroje“). 

2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

 

§ 25 

Daňovník 

 

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

prevádzkuje.     

 

 

 

§ 26 

Základ dane 



 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

§ 27 

Sadzba dane 

 

Mesto Spišská Stará Ves určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje: 

a) 20,00 € na kalendárny rok za jeden elektronický prístroj na počítačové hry, 

b) 33,00 € na kalendárny rok za jeden mechanický prístroj – biliard, stolný futbal, stolný 

hokej, 

c) 50,00 € kalendárny rok za jeden mechanický prístroj – šípky, 

d) 33,00 € za iný hrací prístroj. 

 

 

 

 

§ 28 

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 skončilo prevádzkovanie. 

 

§ 29 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1) Prevádzkovateľ    je   povinný  písomne  oznámiť  umiestnenie  nevýherného   hracieho   

prístroja   správcovi dane  do 30  dní  od  vzniku  daňovej  povinnosti. 

2) Daňovník   /prevádzkovateľ/   v oznámení  -  žiadosti  o umiestnenie  nevýherného 

hracieho prístroja  uvedie: 

a) počet  nevýherných hracích prístrojov,  

b) typ nevýherného hracieho prístroja,  

c) presný  dátum umiestnenia  nevýherného hracieho prístroja 

3) Daňovník    /prevádzkovateľ /   k   oznámeniu   –    žiadosti  o   umiestnenie     

nevýherného  hracieho prístroja  predloží:  

a) platnú  nájomnú  zmluvu o prenájme nebytových priestorov na umiestnenie 

nevýherného hracieho prístroja  v  priestoroch  ich  stálej  prevádzky a súhlas majiteľa 

nebytových priestorov  k druhotnému prenájmu    

4) Daňovník  -  prevádzkovateľ  je  povinný  označiť  každý   nevýherný  hrací prístroj 

štítkom     s uvedením týchto údajov: 

a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, 

b) adresa, 

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 

 

Článok 5 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 30 



Predmet dane 

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, 

motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie 

zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, 

stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný 

dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

§ 31 

Daňovník 

 

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

 

§ 32 

Základ dane 

 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§ 33 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie. 

§ 34 

Vyberanie dane 

 

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

2) Daň sa platí bez vyrubenia, na základe písomného vyúčtovania v hotovosti do pokladne 

mesta, alebo peňažným prevodom na účet mesta do 10 dní po ukončení polroka. 

3)  Prevádzkovateľ zariadenia slúžiaceho na odplatné prechodné ubytovanie má 

oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane do 10 dní od začiatku prevádzky 

ubytovacieho zariadenia. 

Podkladom pre vyúčtovanie dane je ubytovacia kniha, ktorá obsahuje: 

 meno a priezvisko ubytovaného  

 adresa trvalého pobytu 

 deň príchodu a deň odchodu 

 výška vybraného poplatku 

Podklady k vyúčtovaniu dane je prevádzkovateľ zariadenia povinný predložiť aj v prípade, že 

v danom období odplatne neubytovával. 

 

 

Článok 6 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 35 

Predmet dane 

 

 

1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným  

 priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo. 



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

 priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie          

služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je 

užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov  

a verejných sietí. 

§ 36 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická a lebo právnická osoba, ktoré verejné priestranstvo užíva. 

§ 37 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívanie užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

§ 38 

Sadzba dane 

 

Mesto Spišská Stará Ves určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj 

začatý m2 a každý aj začatý deň: 

a. za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného 

zariadenia 0,70 €, 

b. za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,034 €, 

c. za umiestnenie  stavebného zariadenia 0,07 €, 

d. za umiestnenie skládky 0,103 €, 

e. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,017 €. 

Za umiestnenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb podľa VZN č. 3/2010 na trhovom 

mieste sa určuje daň vo výške 5,00 € za každý aj začatý deň. 

 

§ 39 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný písomne oznámiť do 

MsÚ Spišská Stará Ves začatie osobitného užívania verejného priestranstva v lehote tri dni 

pred začatím užívania, najneskôr však v deň začatia užívania na predpísanom tlačive. 

 

§40 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

Daň je splatná: 

f. pri užívaní podľa  ods. 5 písm. a), b), c) a d) pri oznámení začatia osobitného 

užívania verejného priestranstva, najneskôr však v deň nasledujúci po dni, keď 

bolo užívanie ukončené, 

g. pri užívaní podľa  ods. 5 písm. e) pri oznámení začatia trvalého parkovania na 

predpokladané obdobie jeho trvania. 

 

Od tejto dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva: 



a) na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo 

paliva(napr. dreva, uhlia), ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 

dni, 

b) na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva 

nebude trvať viac ako 30 dní, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

ak ide o parkovanie vozidla, ktoré  slúži na prepravu ťažko zdravotne postihnutej 

osoby. 

 

Článok 7    

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 41 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Daňovníci môžu platiť miestne dane týmito spôsobmi:  

        a) v hotovosti do pokladne mesta Spišská Stará Ves, 

 b) bezhotovostným prevodom na účet mesta Spišská Stará Ves,  

             č. účtu:  SK85 0900 0000 0004 9272 9470 vedený v Slovenskej sporiteľni, pobočka 

Poprad. 

Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom, ktorý je   

uvedený v rozhodnutí. 

 

2. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3.-€ nebude vyrubovať ani vyberať pre 

daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje.   

 

§ 42 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pri uplatňovaní tohto VZN sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. a pokiaľ 

v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na citovaný zákon o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov dňa 12.12.2019. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2020. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská 

Stará Ves o miestnych daniach  č. 3/2018 zo dňa 13.12.2018. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Spišská Stará Ves 

na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019. 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                          Ing. Ján Kurňava 

                                                                                    primátor mesta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


