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9 Návrb 
Všeobecne záväznébo nariadenia mesta Prešov č. Vydanie: 

.. ./2012 O miestnycb daniacb Mesto Prešov 

Návrb na 

UZNESENIE 

z XXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 31.10. 2012 číslo: .../2012 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012 o miestnych daniach 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

uznáša sa a schval'uje 


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. ...12012 o miestnych daniach. 


F - MsÚ/SP-O 111911 
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Mestská rada v Prešove 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 3.10.2012 číslo: 69/2012 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.••./2012 o miestnych daniach 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. . .. 12012 o miestnych daniach s touto 

zmenou: 

Článok II Sadzba dane, odsek l znie: 

"I. Ročná sadzba dane za psa je: 


a) 33,00 € ročne za jedného psa chovaného na území mesta v byte, v bytovom dome alebo 
nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely, 

b) 8,00 € ročne za jedného psa chovaného na území mesta v rodinnom dome, záhradkárskej 
chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely." 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. ".12012 o miestnych daniach prerokovať 
a schváliť. 

"'--------
JUDr. Pavel Hagyari 

- 8. 10. 2012 primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Andrea Turčanová 

PhDr. Mikuláš KomanÍcký 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, 
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9 
Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
finančná, plánovacia a správy mestských Strana 

1/1organizácií 
Mesto Prešov 

UZNESENIE 
z 9. riadneho zasadnutia 


Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 


dňa: 5.10.2012 čislo: 45/2012 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácii 

po prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2012 
o miestnych daniach 


prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 


STANOVISKO 
dňa: 5.10.2012 čislo: 45/2012 

Komisia yIestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č..../2012 o miestnych 
daniach s pripomienkou - zmeniť v čL II sadzbu dane za psa v písm. a) zo 66,00 € na 33,00 € 
a v písm. b) zo 16,00 € na 8.00 € 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č . 

...12012 o miestnych daniach s uvedenou zmenou prerokoval' a schváliť. 

....t~.J<.-.....-... ..-.....-....-----.. 
JUDr. René Pucher 
overovateľ 

~Z·.: ...h..(!~ ..l
In . Miroslav Hudák g. fg~;Andrejčák ) 
s kretár komisie verovatel' 

F - MsÚ/SP-01l29il 



NAVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1:;1 

Vydanie:
.. J2012 

Mesto Prešov 
o miestnych daniach 

Dôvodová správa 

Zákon č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákonH
) 

nadobudol účinnosť 1. novembra 2004 a bol viackrát novelizovaný. 

K l. 12. 2012 nadobudne účinnosť novela č. 46012011 Z. z., ktorej snahou bolo 

odstránenie duplicitných povinností daňovníkov, ohlasovacích a oznamovacích povinností, 

ako aj vyrubovanie miestnych daní tomu istému daňovníkovi súčasne viacerými 

rozhodnutiami za každý druh miestnej dane osobitne. V zmysle § 3 zákona zdaňovacím 

obdobím dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné 

hracie prístroje je kalendárny rok. V praxi to znamená, že daňovník obdrží jedno rozhodnutie 

(spoločné) za štyri druhy daní. Výnimkou je daň za užívanie verejného priestranstva a daň 

za ubytovanie. Tie sa budú naďalej vyrubovať samostatnými rozhodnutiami. 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . ./2012 

o miestnych daniach (ďalej len "návrh nariadenia") obsahuje zadefinovanie tých ustanovení 

zákona, ktorých úprava je v legislatívnej právomoci správcu dane. Hlavným zámerom úprav 

nie je zvýšenie sadzieb dane, ktoré by malo za následok význačné zvýšenfe daňovej 

zaťaženosti daňovníkov v nasledujúcom zdaňovacom období. 

V predchádzajúcom zdaňovacom období boli platné dve všeobecne záväzné 

nariadenia, a to o dani z nehnuteľností a o ostatných miestnych daniach. Predložený návrh 

nariadenia je spracovaný do jedného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. 

Najvýraznejšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona za jednotlivé druhy daní: 

Daň l nehnuteľnostI 

Novela zákona upravuje predmet dane z pozemkov. Predmetom dane z pozemkov sú 

pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

l. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 

2. záhrady, 

3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

Strana 1/8 
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NAVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 


Vydanie: 
...12012 

Mesto Prešov 
o miestnych daniach 

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

hospodársky využívané vodné plochy, 

5. 	 stavebné pozemky. 

Predchádzajúca právna úprava členila trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy a lesné 

pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, samostatne. Sadzby dane sú určené k tomuto 

členeniu predmetu dane. Z uvedenej zmeny zákona pre mesto vyplýva, že sadzba dane 

ostatných plôch v zdaňovacom období 2013 bude 0,76 %, pričom v roku 2012 bola 0,26 %. Z 

dôvodu citovanej zmeny usporiadania predmetu dane dôjde k navýšeniu predpisu dane 

ostatných plôch. V ostatných prípadoch k zmene sadzby dane nedôjde. 

Novela zákona v § 12 ods. 2 umožňuje správcovi dane všeobecne záväzným nariadením 

podl'a miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom 

katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb. V § 17 ods. 7 

definuje jednotlivú časť obce ako územne celistvú časť obce, v ktorej je najmenej 5 % 

daňovníkov dane z nehnutel'ností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom 

nariadení. Na základe uvedených ustanovení zákona nie je legislatívne možné upraviť 

zníženie dane zo stavieb na uliciach so zníženou občianskou vybavenosťou ako 

v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, vzhl'adom ku skutočnosti, že počet daňovníkov 

by nenaplnil hranicu 5 %. 

Rozsah oslobodení a znížení dane z nehnutel'ností ustanovených v návrhu nariadenia 

zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. 

Daň zapsa 

Predmetom tretej časti predloženého návrhu nariadenia je daň za psa. V článku 12 

návrhu nariadenia správca dane navrhuje oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu 

ustanoviť zmeny v oslobodení od dane a zníženia dane za psa. Zmena spočíva v tom, že 

v predchádzajúcom zdaňovacom období boli držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutí 

s trvalým pobytom v Prešove oslobodení od platenia tejto dane. 

V návrhu nariadenia je zníženie 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo 

držitel'om je občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitel' preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Prešove v prípade, ak v evidencii 

Strana 2/8 
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NAVRH 


Všeobecne záviizného nariadenia mesta Prešov č. 

Vydanie:

•••/2012
Mesto Prešov 

O miestnych daniach 

trvalého pobytu nie je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa 

ďalšia fyzická osoba (s výnimkou, ak táto ďalšia osoba je rovnako zdravotne postihnutá). 

Poznatky z miestneho zisťovania správcu dane, ako aj z podnetov obyvateľov mesta 

poukázali na možnosť daňových únikov. Skutoční držitelia psa ho evidujú na svojich 

rodinných príslušníkov - držitel'ov preukazu ŤZP s úmyslom vyhnúť sa plateniu dane. Od 

platenia dane za psa bolo z titulu oslobodení cca 39 % zo všetkých evidovaných vlastníkov 

alebo držiteľov psov, čo bolo konštatované aj v závere Záznamu o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 3/2012, ktorú vykonal Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

Úmyslom upraveného ustanovenia je znížiť daň osamelo žijúcim vlastníkom psa, ktorí sú 

zdravotne postihnutí. 

Daň za utJvanle verejného priestranstva 

V návrhu nariadenia správca dane navrhuje oproti predchádzajúcej úprave ustanoviť 

O, l O € za umiestneníe zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, a to za každý začatý 

meter štvorcový a deň. V predchádzajúcom období bola sadzba stanovená na deň. V súlade 
2s novou právnou úpravou je potrebné v prípade tejto dane stanoviť sadzbu na deň a m • 

Daň za ubytovanie 

Návrh nariadenia neustanovuje oslobodenie od dane z ubytovania, nakoľko sa po 

prehodnotení úprav a miestnym zisťovanim v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach 

ukázalo ako nedôvodné. 

Ustanovenia časti dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prlstroje 

sú v predloženom návrhu nariadenia bezo zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím 

obdobím. 

Zámerom predloženého návrhu nariadenia je predovšetkým premietnutie 

legislatívnych zmien a zosúladenie so zákonom č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov. 

Strana 3/8 
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i NAVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1:;1 

Vydanie:
.•./2012

Mesto Prešov 
o miestnych daniach 

V zmysle interných predpisov MsÚ v Prešove bol návrh nariadenia: 

• pripomienkovaný v internom pripomienkovom konani v septembri 2012 -	 pripomienky 

neboli vznesené, 

• predložený 	 na pripomienkovanie všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Prešove 17. 9. 2012 - 21. 9. 2012 prostrednictvom e-mailovej pošty. Zo strany 

poslancov bola vznesená pripomienka poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove, 

PhDr. Dupkalu (príloha Č. 1), na základe ktorej vo výsledku (v zmysle príslušného 

upravenia) žíada doplniť do článku 7 Oslobodenie od dane a zníženie dane 

z nehnuteľností, bod 3 takto: ,,3. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo 

stavieb pre múzeá, galérie, knitnice a divadlá (§ 17 ods. 3 zá1ron). " 

Uvedená pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu, že zámerom návrhu nariadenia 

nie je rozširovať okruh oslobodení, ktoré by malo za následok zníženie celkového objemu 

daňových príjmov v rozpočte mesta. V prípade oslobodenia stavieb ako sú napr. múzeá, 

galérie, knižnice, divadlá, osvetové zariadenia by poklesli daňové príjmy cca o 30 000 €. 

V zmysle § 17 ods. 3 písm. b) zákona nie je možné určiť oslobodenie pre vybranú skupinu 

daňovru1:ov, ale pre všetkých daňovníkov, vo vlastnictve ktorých sú uvedené stavby. 

Návrh nariadenia prerokovala Mestská rada v Prešove dňa 3.10.2012 (uznesenie č. 

6912012) a Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 

mestských organizácií dňa 5.10.2012 (uznesenie č. 4512012). Obidva tieto orgány Mestského 

zastupiteľstva v Prešove zobrali návrh nariadenia na vedomie s pripomienkou zmeniť v čl. 11 

sadzbu dane za psa v písm. a) zo 66,00 € na 33,00 € a v písm. b) zo 16,00 € na 8,00 €. 

Taktiež bola na rokovanie Mestskej rady v Prešove a Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií doručená 

pripomienka PhDr. Dupkalu. Táto pripomienka nebola z ich strany uznaná. 

Na základe uvedených uzneseni Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií a Mestskej rady v Prešove, bola 

pripomienka k zníženiu sadzby dane za psa z pôvodných 66,00 € na 33,00 € a zo 16,00 € na 

8,00 € gestorom (navrhovatel'om nariadenia) zapracovaná do návrhu nariadenia. 

Strana 4/8 
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NAVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1;;;1 

Vydanie: 
...12012 

Mesto Prešov 
o miestnych daniach 

V takto upravenom znení bol návrh nariadenia následne zverejnený v súlade s § 6 ods. 

3 platného zákona o obecnom zriaden! na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

v lehote 8.10.2012 - 18.10. 2012, počas ktorej mohli fYzické osoby a právnické osoby 

uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. 

V rámci verejného pripomienkového konania boli k návrhu nariadenia vznesené dve 

pripomienky občanov: 

1. pripomienka PhDr. Michala Kaliňáka (prlloha č. 2), 

2. pripomienka PaedDr. Miloša Tuhrinského, CSc. (prlloha č. 3). 

V zmysle § 6 ods. 6 platného zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie verejných 

pripomienok k návrhu nariadenia uskutoční navrhovatel' nariadenia s prlslušnou komisiou, 

a to za účelom rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení týmto pripomienkam v zmysle cit. 

ustanovenia. 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií (ďalej len "komisia"), ako prlslušná komisia v zmysle uvedeného ustanovenia, 

prerokovala pripomienky PaedDr. Miloša Tuhrinského, CSc. a PhDr. Michala Kaliňáka dňa 

23.10.2012 a prijala uznesenie č. 51/2012 (prlloha č. 4). 

Pripomienka PhDr. Michala Kaliňáka bola doručená e-mailom prednostovi MsÚ v Prešove 

dňa 17. 10.2012 a má dve časti. Jej prvá časť sa týka zníženia ročnej sadzby dane za psa: "V 

článku II sadzba dane navrhujem nasledovne: l. Ročná sadzba dane za psaje: a) 10 e ročne 

za jedného psa chovaného na území mesta v byte, v bytovom dome alebo nehnuteľnostiach 

slúžiacich na podnikateľské účely, b) 5 e ročne za jedného psa chovaného na územi mesta 

v rodinnom dome, záhradkárskej chate alebo pozemku, ktoré slúžia na podnikateľské účely. " 

Akceptovanie tejto pripomienky by znížilo prljmy rozpočtu mesta v položke dane za 

psa oproti roku 2012 081,8 %. V roku 2012 sú príjmy tejto dane rozpočtované vo výške 

65000 €, v roku 2013 by to bolo cca 11 830 €. Ak berieme do úvahy, že oslobodenia 

a znížema tejto dane by ostali na navrhovanej úrovni, je na zvážení, či vyrubovanie tejto dane 

by bolo pre mesto efektívne v súvislosti s nákladmi, ktoré mesto vynaloží pri správe tejto 

dane a či má vôbec ekonomický význam ju zaviesť na území mesta. Pripomíname, že daňová 
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NAVRH 
Všeobecne záväznébo nariadenia mesta Prešov č.I:;i 

Vydanie:
.. ./2012 

Mesto Prešov 
o miestnych daniacb 


povinnosť tejto dane vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 

byť predmetom dane. Mesačný predpis tejto dane by bol 0,83 € v bytoch a 0,41 € v rodinných 

domoch. V prípade vyrubenia tejto dane na dva mesiace (napr.) by príjmy z nej nevykryli ani 

výdavky na súvisiace poštovné. 

Vzhl'adom na uvedené, komisia tejto pripomienke nevyhovela. 

Druhá čast' pripomienky PhDr. Michala Kaliňáka sa netýka priamo návrhu nariadenia. 

Je smerovaná k predloženiu novelizácie VZN mesta Prešov Č. 171/2008 o niektorých 

podmienkach držania psov a novelizácie VZN mesta Prešov Č. 6/2010 o čistote a verejnom 

poriadku, a to vo vzťahu k zvýšeniu sankcií za porušovanie všeobecne záväzných nariadení 

v zmysle ich maximálneho navýšenia. Nie je teda pripomienkou podľa § 6 ods. 4 platného 

zákona o obecnom zriadelÚ, preto v súlade s týmto ustanovením z uvedeného dôvodu 

navrhovateľ nariadelÚa na ňu neprihliada. 

Pripomienka PaedDr. Miloša Tuhrinského. CSc. bola doručená poštou MsÚ v Prešove dňa 17. 

IO. 2012 a následne e-mailom navrhovateľovi nariadenia. Táto pripomienka má dve časti. 

V jej prvej časti predkladateľ podáva návrh"vponechanE pôvodnej sadzby dane z pozemkov 

ostatné plochy". 

Zákon účinný od 1.12.2012 ustanovil v § 6 ods. I zmenu v členelÚ pozemkov oproti 

zdaňovaciemu obdobiu roka 2012. V citovanom právnom predpise sú ostatné plochy 

začlenené do § 6 ods. 1 písmeno c) zákona, a to v znelÚ: zastavané plochy a nádvoria, ostatné 

plochy. Správca dane teda spracoval návrh sadzby dane z pozemkov uvedených v článku 

4 ods. 1 písmena c) návrhu nariadelÚa v súlade s platnou legislatívou. U pozemkov druh 

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ustanoví! Gednotnú) sadzbu dane vo výške 0,76 

%. K zvýšeniu sadzby dane u pozemku druh ostatná plocha došlo z dôvodu legislatívnych 

zrlÚen súvisiacich s novelizáciou uvedeného právneho predpisu. Ustanoviť vo všeobecne 

záväznom nariadelÚ rozdielne sadzby dane pre pozemky uvedené v § 6 ods. I písm. c) zákona 

platná legislatíva neumožňuje. V pripade ustanovelÚa (spoločnej) sadzby dane vo výške 0,26 

% (čo je pôvodná sadzba dane pre ostatné plochy) u pozemkov druh zastavané plochy 

Strana 6/8 
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a nádvoria, ostatné plochy, by došlo k zníženiu príjmov mesta v roku 2013 o 142675 € oproti 

predchádzajúcemu rozpočtovému roku. 

Uvedenej pripomienke teda v zásade nie Je možné vyhovieť s poukazom na 

legislatívny nesúlad so zákonom; výlučne jej možno vyhovieť len v prípade ustanovenia 

spoločnej (rovnakej) sadzby dane vo výške 0,26 % pre pozemky druh zastavané plochy 

a nádvoria, ostatné plochy, avšak s uvedeným negatívnym ekonomickým dopadom na 

rozpočet mesta v roku 2013. 

Vzhľadom na uvedené, komisia danej pripom/enke v tejto časti nevyhovela. 

V druhej časti svojej pripomienky PaedDr. Miloš Tuhrinský, CSc. pripomienkuje 

návrh sadzieb dane z bytov ustanovených v článku 6 ods. 2 návrhu nariadenia a podáva návrh 

tohto znenia: 

,,2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 582/2004 

Z z. v znení neskorších predpisov podľa určeného účelu je: 

a) 0,995 e za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na garáž, 

b) 3,400 e za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru umiestneného na 

prízemí určeného na administratívu, zariadenie obchodu a služieb (výrobné, nevýrobné, 

opravárenské), stravovacie zariadenie, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť, 

c) 2,000 e za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru umiestneného na 

prízemí určeného na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné 

a športové zariadenie a nebytového priestoru určeného na iné účely neuvedené v písmenách aj 

a b) tohto odseku, 

d) 0,100 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru umiestneného mimo 

prízemia určeného na administratívu, zariadenie obchodu a služieb (výrobné, nevýrobné, 

opravárenské), stravovacie zariadenie, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť, 

e) O, l OO € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru umiestneného mimo 

prízemia určeného na zariadenie zdravotniekej a sociálnej starostlivosti, školské, 

Strana 7/8 
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telovýchovné a športové zariadenie, a nebytového priestoru určeného na iné účely neuvedené 

v písmenách a) ab) tohto odseku. " 

Ide o opakovanú pripomienku, ktorú predkladateľ predložil aj v predchádzajúcom 

roku v obdobnom verejnom pripomienkovom konaní. Tejto pripomienke nie je možné 

vyhovieť s poukazom na legislatívny nesúlad so zákonom. Sadzbu dane z bytov a nebytových 

priestorov, možnosť ustanovenia rôznych sadzieb dane v prípade nebytových priestorov 

využívaných na rôzne účely upravuje § 16 zákona. Určenie rôznych sadzieb dane pre 

nebytové priestory podľa podlažia, na ktorom sa nebytový priestor nachádza, nie je 

v právomoci správcu dane, nakoľko takéto ustanovenie sadzieb dane zákon neumožňuje. 

V súlade s platnou legislatívou správca dane môže ustanoviť vo všeobecne záväznom 

nariadeni rôznu sadzbu dane za nebytový priestor len vo väzbe na nebytové priestory určené 

na rôzne účely. 

Vzhľadom na uvedené, komisia danej pripomienke v tejto časti nevyhovela. 

Strana 8/8 
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisova podľa zákona č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č• ...J2012 o miestnych daniach 

PRVÁ ČASt 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 


Článok 1 

Mesto Prešov týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č.... .120 12 o miestnych 
daniach (ďalej len "všeobecne záväzné nariadenie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ukladá miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 


b) daň za psa, 


c) daň za užívanie verejného príestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 


e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje. 


DRUHÁ ČASt 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 


Článok 2 
Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov"). 

DAŇ Z POZEMKOV 

Článok 3 
Základ dane 

l. Základom dane z pozemkov v členení orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobenim výmery pozemkov v 

F-MsÚ/SP-01l12/1 
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m' a hodnoty pôdy za l m' pre jednotlivé katastrálne územia uvedenej v prílohe Č. l 
zákona: 

Hodnota v € za m' 
Katastrálne územie Orná pôda, chmeľnice, trvalé trávnaté porasty 

vinice, ovocné sady : 

: Prešov 0,3166 0,0743 i 

Solivar 0,4351 0,0604 , 
ISalgovik 0,3345 0,0242 

I Nižná Sebastová 0,4218 0,1168 

2. 	 Základom dane z pozemkov v členení záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l mZ uvedenej v prílohe č. 2 zákona: 

IČlenenie pozemkov Hodnota v € za m2 

,Záhrady 5,31 
•Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 5,31 
!Stavebné pozemky 53,11 

3. 	 Základom dane z pozemkov v členeni lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku 
určená vynásobením '.rýmery pozemkov v mZ a hodnoty pozemku určenej správcom 
dane v súlade s § 7 ods. 5 zákona vo výške 0,1659 € za 1 m2• 

Článok 4 
Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 zákona, zo základu dane určeného v čl. 3 
tohto všeobecne záväzného nariadenia, pre pozemky v tomto členení je: 

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

b) záhrady 0,76 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,76 %, 

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


využívané vodné plochy 1,00 %, 
e) stavebné pozemky 0,26 %. 
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DAŇ ZO STAVIEB 

Článok 5 

Sadzba dane 

1. 	 Ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 zákona, za každý aj začatý m' 
zastavanej plochy, pre stavby v tomto členení je: 

a) 	 0,300 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 

b) 	 0,340 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,800 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 0,995 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 	 3,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

1) 3,400 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 2,000 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až 1) tohto odseku. 

2. 	 V zmysle § 12 ods. 3 zákona pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za 

podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

DAŇ Z BYTOV 

Článok 6 
Sadzba dane 

l. 	 Ročná sadzba dane z bytov za byt v zmysle § 16 ods. 2 zákona je: 

0,300 € za každý aj začatý m' podlahovej plochy bytu. 

2. 	 Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v zmysle § 16 ods. 3 zákona je: 

a) 	 0,995 € za každý aj začatý m' podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na 
garáž, 

F-MsÚ/SP-O 111 2/1 
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b) 3,400 € za každý aj začatý m' podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na 
administratívu, zariadenie obchodu a služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské), 
stravovacie zariadenie, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť, 

c) 	 2,000 € za každý aj začatý m' podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na 
zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové 
zariadenie, a nebytového priestoru určeného na iné účely neuvedené v písmenách a) 
a b) tohto odseku. 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnutel'ností 


1. 	 Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona): 

Od dane sú oslobodené: 


a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona): 

SO % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi a občania starší 
ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona): 

a) 	 SO % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov 
starších ako 70 rokov a občanov s t'ažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 

preukazu občana s t'ažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana 
s t'ažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 	 SO % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 
občana s t'ažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutim s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo 
používané na ich dopravu. 

F-MsÚ/SP.Ol/12/1 
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TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 


Článok 8 

Predmet dane 


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

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

postihnutím. 

Článok 9 

Daňovník 

Daňovníkom je fYzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 

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


Článok 10 

Základ dane 

Základom dane za psa je počet psov. 

Článok 11 
Sadzba dane 

Sadzba dane za psa je: 

a) 33,00 € ročne za jedného psa chovaného na území mesta Prešov v byte, bytovom 
dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely, 

b) 8,00 € ročne za jedného psa chovaného na územi mesta Prešov v rodinnom dome, 
záhradkárskej chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely. 

Článok 12 

Oslobodenie od dane a znlženie dane za psa 


1. 	 Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa (§ 29 zákona): 

F-MsÚ/SP-OI/12/l 
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Od dane je oslobodený: 
a) 	 pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fYzická osoba staršia ako 70 rokov. 

Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého 
pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia 
fYzická osoba mladšia ako 70 rokov, 

b) služobný pes používaný podľa osobitných predpisov (§ l ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov). 

2. 	 Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa (§ 29 zákona): 
50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutim s potrebou sprievodcu, s trvalým 
pobytom v Prešove. Zníženie dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii 
trvalého pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia 
fyzická osoba, ktorá nie je osobou podľa prvej vety. 

3. 	 Oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) tohto článku a zníženie dane podľa ods. 2 tohto 
článku správca dane neposkytne, ak sa pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom 
daňovníka. Oslobodenie od dane podľa ods. l písm. a) tohto článku a zníženie dane podľa 

ods. 2 tohto článku sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného psa. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽiVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 


Článok 13 

Predmet dane 


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

2. 	 Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 
prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Prešov. Verejným priestranstvom na účely tohto 
všeobecne záväzného nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto Prešov prenajalo podľa 
osobitného zákona. 

3. 	 Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé 
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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 sieti. 


Článok 14 
Daňovník 

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

Článok 15 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 

vm2

• 


Článok 16 
Sadzba dane 

Sadzba dane za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň je : 

a) 1,65 € za umiestnenie skládky stavebného odpadu, 

b) 0,10 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

c) 0,33 € za umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulíci, 

d) 0,19 € za umiestnenie letného sedenia a terasy okrem Hlavnej ulice, 

e) 0,16 € za umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení a za 


umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika, ekologické 
WC a podobne), vrátane skládok materiálu pri stavebných úpravách alebo 
rekonštrukcíách stavieb na bývanie (zatepľovania, opravy fasád, výmeny okien a pod. v 
rodinných a bytových domoch), 

f) 0,26 € za užívanie verejného priestranstva v ostatných prípadoch, napr. za umiestnenie 

zariadení na poskytovanie služieb, predaj a propagáciu produktov pri individuálnych 

akciách, vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou takýchto akcií, za umiestnenie 

stavebných zariadeni (lešenie, kontajner, stavebná technika, ekologické WC), vrátane 

skládok materiálu pri stavebných úpravách alebo rekonštrukciách stavieb, ktoré nie sú 

určené na bývanie, za záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové 

práce, resp. rozkopávky) a podobne. 


Článok 17 

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 


Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva (§ 36 zákona): 

F-MsÚ/SP-Ol/12/1 
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Od dane je oslobodené: 
a) 	 osobitné užívanie verejného priestranstva pre kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez 

výberu vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely alebo 
verejnoprospešné účely, 

b) 	 osobitné užívanie verejného priestranstva na účely propagácie aktivít podporujúcich 
ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 
ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných 
cieľov. 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 


Článok 18 

Predmet dane 


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis (§ 3 Vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR Č. 277/2008 Z. Z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried). 

Článok 19 
Daňovník 

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

Článok 20 

Základ dane 


Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní. 


Článok 21 

Sadzba dane 


Sadzba dane za ubytovanie je 0,66 € na osobu za jedno prenocovanie. 


Článok 22 

Vyberanie a platenie dane 


1. 	 Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné 
prechodné ubytovanie poskytuje. 

2. 	 Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu 
ubytovaných s identifikačnými údajmi ubytovaného: 


a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, 

b) deň príchodu a deň odchodu. 
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3. 	 Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť evidenciu podľa ods. 2 tohto článku osobitne 
pre každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov prevádzkuje. 

4. 	 Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať daňové priznanie k miestnej dani za 
ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov prevádzkuje. 
Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platite!' dane za ubytovanie 
štvrťročne v termíne do 10. dňa po skončeni štvrťroka, a v tomto termíne je povinný daň za 
ubytovanie uhradiť. 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 


Článok 23 

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. 

Článok 24 
Daňovnik 

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

Článok 25 
Základ dane 

Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov. 

Článok 26 
Sadzba dane 

Sadzba dane za predajné automaty je 82,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

Článok 27 
Vyberanie dane 

I. 	 Daňovník je povinný označiť predajný automat štítkom s uvedením týchto identifikačných 
údajov: 

a)obchodné meno alebo názov prevádzkovatel'a, sídlo, IČO, 


b)sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, 

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu, 

d)druhové označenie a výrobné číslo predajného automatu, 

e)identifikačné číslo predajného automatu pridelené správcom dane. 
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2. 	 Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov 

v rozsahu údajov podľa ods. 1 tohto článku. 


Článok 28 
Oslobodenie od dane za predajné automaty 

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za predajné automaty (§ 51 zákona): 

Od dane sú oslobodené predajné automaty na predaj ochranných prostriedkov proti šíreniu 

nákazlivých pohlavných chorôb. 


SIEDMA ČASŤ 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Článok 29 
Predmet dane 

l. 	 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. 


Článok 30 
Daňovník 

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

prevádzkuje. 


Článok 31 
Základ dane 

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov. 

Článok 32 
Sadzba dane 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 66,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj 

a kalendárny rok. 


F-MsÚ/SP-O 1/12/1 



I 
NÁVRH 	 Vydanie: I :;1 ,Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č...../2012 

Stranao miestnych daniach Mesto Prešov 11/12 

Článok 33 
Vyberanie dane 

l. 	 Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto 
identifikačných údajov: 

a) obchodné meno alebo názov prevádzkovatel'a, sídlo. IČO, 
b) sídlo prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
d) druhové označenie a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 
e) identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja pridelené správcom dane. 

2. 	 Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidencíu nevýherných hracích 
prístrojov v rozsahu údajov podľa ods. I tohto článku. 

ÔSMA ČASŤ 
VYRUBENIE DANE 

Článok 34 

Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

DEVIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 


Článok 35 

Ostatné náležitosti miestnych dani sú upravené v zákone Č. 58212004 Z. Z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komnnálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. 

DESIATA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


Článok 36 

1. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa ................... a zvesený dňa •••.
u ............. u 


2. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v 
Prešove dňa ...................... uznesením č. ........................ . 
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3. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
.....u ................ a zvesené dňa ...................." .... . 

4. 	 Toto všeobecne záv1izné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013. 

5. 	 Dňom účinnosti tohto všeobecne záv1izného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záv1izné 
nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností Č. 11/20ll. 

6. 	 Dňom účinnosti tohto všeobecne záv1izného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záv1izné 
nariadenie mesta Prešov o mestských daniach č. 17512008. 

V Prešove dňa ................... . 


JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 
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PhDr. Rudolf Dupkala, poslanec MsZ a riaditel' Šarišskej galérie v Prešove 

MESTO PREŠOV 

Mestsk:i ~'i\d v r,doll<l 110 
 Ing. Mária Rušinová 

Číslo spisu: I vedúca odd. dani a poplatkov 
00110: Z,l?jl( A jehota 

Uloženia: Sekcia majetková a ekonomická 2 1 -09- 2012 
Mestský úrad v Prešove 

ul. Hlavná 73
Celkom: [vybaVUje: / 08001 Prešov 
Evidenčné éisl'O došlej pošty: /Irľ -ŕ6:;t:/P({I,« 

I 
Č.j.33212012 V Prešove: 20.09.2012 

VEC: Pripomie_ky k VZN 2013 I da" if pehppte1'ností na rok 2013 

Vo VZN mesta Prešov omiestnych daniach na rok 2013 prosím doplnit' do Článku 7, bod l 
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností bod c) takto: 

ci organizácie poskvtuiúce verejnoprospe§né slulby (múzeá, galérie, knižnice. divadlá, hvezdárne) 

Odôvodnenie: 
Naša organizácia je verejnoprospešnou inltitúciou1 

- príspevkovou organizáciou Prešovského 
samosprávneho kraja, ale hlavnými "užívateľmi našich produktov" sú najmä obyvatelia Prešova a jeho 
návštevníci. Sme príspevkovou organizáciou, ktorej príspevok nepokrýva ani základné prevádzkové 
náklady a daň z nehnuteľností, ktorú mestu Prešov už niekoľko rokov platíme, hlboko zasiahla do 
nášho rozpočtu a našej činnosti. Naše poslanie a naše aktivity nekomerčného, neziskového charakteru, 
sú prospešné pre obyvateľov mesta Prešov a preto sa domnievame, že mesto Prešov by mohlo byť 
ústretové voči našej pripomienke a odpustiť nám daň z nehnuteľností, tak ako to učinilo mnoho iných 
miest nielen Prešovského kraja - Nitra, Trenčín, Trnava, Poprad, Michalovce, Sp. Nová Ves, 
Košice2

•••••• 

Okrem svojej základnej výskumnej a prezentačnej činností galéria v nemalej miere prispieva ku 
kultúrnemu dianiu mesta Prešova to organizovaním multikultúrDych podujatí - happeningy, koncerty, 
divadelné predstavenia, autorské čltania poé'Lie a prózy, kde sa predovšetkým prezentujú prešovskí 
autori. Dlhodobo udržiavame výšku vstupného pre žiakov ZŠ , študentovaseniorov na minímálnej 
úrovní. 

Jednotlivé verejnoprospešné organizácie: 
Krajské múzeum 
Šarišská galéria Prešove 
Knižnica P.O.H. v Prešove 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 
Divadlo A.Duchnoviča v Prešove 
Divadlo J.Záborského v Prešove 



, 


I zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskocšlch predpisov v §2, ods. 
2 vymedzuje verejný záujem ako "záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
všetkým občanom alebo väčšine občanov) 

'v zmysle § 17, ods. 3, písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže správca dane všeobecným záväzným nariadením 
ustanoviť zníženie dane alebo oslobodenie od dane zo stavieb pre stavby slúžiace, okrem iného, 
stavbám užívaným na účely sociálnej pomoci a múzeám, galériám, knižniciam, divadlám, 
kinám .... atd'. 

PhDr. Rudolf Dupkala 

poslanec MsZ a riaditeľ SG v Prešove 




slanec Mestského zastu itel'stva v Prešove 
2 

tIslo spisu: Regist. tnečka:
j..:D::O::ŠIO:..::=::....----.I···~-·· Znak a lehota Mestský úrad v Prešove .#2 8 -u~- 2012 lIlolenl.: Sekcia majetková a ekonomická 

Hlavná 73 
0800 l Prešov 

VEC 
Úprava a doplnenie pripomienky k návrhu VZN mesta Prešov č. ....12012 o miestnych 
daniach 

Pripomienku k návrhu VZN mesta Prešov č. ....12012 o miestnych daniach, ktoru som 
dňa 21.9.2012 doručil na Mestský úrad v Prešove a žiadal som doplnit' do Čl. 7 ods. 1 
o písm. cl, ktorý upravuje oslobodenie od dane z pozemkov by som rád upravil a doplnil 
v tomto rozsahu: 

Doplneňie ČL 7 ods. 1 o písm. CI v znení: 
"cl organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby (múzeá, galérie, knižnice, divadlá .... ) " 
nežiadam. 

Podľa § 17 ods. 3 písm. bI zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže 
správca dane všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od 
dane zo stavieb okrem iných aj múzeá, galérie, knižnice, divadlá .... 

Vzhľadom na uvedené, Čl. 7 Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 
žiadam zmeniť a doplniť takto: 

l. 	 Odsek 1. a odsek 2. ponechať. 
2. 	 Doplniť odsek 3. v tomto znení: 

,,3. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb pre múzeá, galérie, 
knižnice a divadlá (§ 17 ods. 3 zákona). 

3. 	 Navrhovaný odsek 3. bude označený ako odsek 4. 

~(. r.. ~ :toC"• ii( ~"-'C 

PhDr. Rudolf D pkala 

Na vedomie: 

Ing. Svetlana Pavlovičová, predsedníčka Komisie MsZ finanančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií, 

Mestská rada v Prešove 




POZME~OVACí NÁVRH 


K 


NÁVRHU VŠEBECNE ZÁVÄZNtHO NARIADENIA MESTA PREŠOV O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU PRE ROK 2013 

Využívam oprávnenie poslanca mestského zastupitelstva a 

navrhujem zmenu V návrhu VZN mesta Prešov O miestnych daniach pre 

rok 2013. 

Návrh sa týka tretej časti všeobecne záväzného nariadenia "Daň za 

psa" . 

V článku 11 "Sadzba dane" navrhujem nasledovne: 

1. Ročná sadzba dane za psa je: 

a) 10 ( ročne za Jedného psa chovaného na území mesta v byte, v 

bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikatelské účely[ 

b) 5 ( ročne za jedného psa chovaného na území mesta v rodinnom 

domel záhradkárskej chate alebo pozemku[ ktoré slúžia na podnikateľské 

účely. 

Zároveň navrhujem rozšírené uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove žiada prednostu mestského úradu, 

predložiť novelizáciu VZN mesta Prešov č. 171/2008 o niektorých 

podmienkach držania psov a novelizáciu VZN mesta Prešov č. 6/2010 o 

čistote a verejnom poriadku vo vzťahu k zvýšeniU sankcií za porušenie 

všeobecne záväzných nariadení v zmysle ich maximálneho navýšenia. 

Termín: rokovanie MsZ v decembri 2012 



Dôvodom tohto návrhu sú nasledovne skutočnosti: 

1. V dôvodovej správe k predloženému všeobecne záväznému nariadeniu 

sa v časti venovanej dani za psa okrem iného konštatuje: "Poznatky z 

miestneho zisťovania správcu dane, ako aj z podnetov obyvateľov mesta 

poukázali na možnosť daňových únikov. Skutoční držitelia psa ho evidujú 

na svOjich rOdinných príslušníkov - držiteľov preukazu TŽP s úmyslom 

vyhnúť sa plateniu dane." 

2. Správca dane nemá presnú databázu psov chovaných na území 

Prešova. 

3. Faktom aj preto zostáva, že najpresnejší odhad počtu chovaných psov 

nie je možné spracovať aj z dôvodu úmyselného preplsu psa na majiteľa 

žijúceho na vidieku, kde je táto daňová povinnosť výrazne nižšia. 

4. V dôvodovej správe sa tiež konštatuje: "Od platenia dane za psa bolo z 

titulu oslobodení cca 39 % zo všetkých evidovaných vlastníkov alebo 

držitel'ov psov, čo bolo konštatované aj v závere Záznamu o výsledku 

následnej finančnej kontroly Č. 3/2012, ktorú vykonal Útvar hlavného 

kontrolóra mesta Prešov." 

5. Daň za psa je špecifickou miestnou daňou, ktorú môžeme vnímať ako 

povinný poplatok tých, ktorí majú špecifické vlastnícke právo a 

samospráva by mala za vyzbierané dane poskytovať tomuto okruhu 

vlastníkov konkrétne a hlavne požadované služby. Je viac ako isté, že 

kvalita a rozsah služieb poskytovaných "psíčkarom" je výrazne nižší ako 

ich finančný vstup. 

6. Zníženie sadzby tejto dane so sebou prináša nefinančné benefity, ktoré 

sú očakávaným prínosom navrhovanej zmeny. 

Konkrétne: 

a) mesto získa čo najreálnejší číselný prehl'ad o počte psov chovaných na 

svojom území, 



b) mesto môže následnými krokmi pôsobiť na zodpovednosť majiteľov 

psov a zvýšenú verejnú kontrolu vo vzťahu k dodržiavaniu a 

rešpektovaniu povinností majltelbv a vlastníkov psov v zmysle VZN mesta 

Prešov č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania psov a v rámci VZN 

mesta Prešov č. 6/2010 o čistote a verejnom poriadku. V oboch týchto 

prípadoch je v zmysle navrhovaného zámeru, po jeho schválení, potrebné 

zvýšiť sankcie za porušovanie všeobecne záväzných nariadení. Čo 

napokon zákon o priestupkoch samospráve umožňuje a to uložením 

pokuty fyzickej osobe až do výšky 165 eur. 

V rámci VZN mesta Prešov č. 171/2008 o niektorých podmienkach držania 

psov je po schválení tohto pozmeňovacieho návrhu možné zvýšiť úhradu 

vo vzťahu k vydaniu evidenčnej známky za psa v prípade straty. 

Momentálna výška je na úrovni 3, 31 eur. 

c) mesto znížením dane nepriamo podporí chov psov tým, že rozdiel medzi 

pôvodne navrhovanou výškou dane za psa a navrhovanou sadzbou na 10 

eur, resp. na 5 eur majitel' nepochybne využije na výdavky, ktoré sú 

spojené s chovom, výživou čl liečbou psa. 

d) prehľad dane za psa v krajských mestách pre rok 2012 signalizuje, že 

mesto Prešov aj napriek vysokej dani nedokázalo uspokojivo riešiť 

základné problémy súvisiace s chovom a evidenciou psov. Čo dokazuje 

nespokojnosť na strane majiteľov aj na strane ostatných občanov mesta. 

Dokonca spomedzi krajských miest je daň za psa v aktuálnom roku v 

Prešove najvyššia. 

DAŇ ZA PSA V KRAJSKÝCH MESTÁCH: 

bytový dom / rodinný dom 

TRENČíN: 25 € /8 € 

NITRA: 50 € / 4 € 

PREŠOV: 66 € / 16 € 



ŽIUNA: 50 € / 10 € 


BANSKÁ BYSTRICA: 33 € / 16,50 € 


BRATISLAVA (podl'a mestských častí): od 33 do 50 € 


KOŠICE: 40 € / 10 € 


Záver 


Schválenie tohto pozmeňovacieho návrhu a novelizácie spomínaných 


všeobecne záv!izných nariadení mesta súvisiace so zvýšením sankcií a 

úhrady môžu mať aj výrazné motivačné prvky vo vzťahu k výchove k 

zodpovednosti za chov psov na území nášho mesta. 

PhDr. Michal Kaliňák 

poslanec MsZ 



PaedDr. Miloš Tuhrinský, CSc., Malkovská 12,080 Ol Prešov, milostuhrinsky@stonline.sk 

V Prewve 17 novembra 2012 
MESTO PREŠe2,V I 6Mestský úrad v Pr ve mesto Prešov 

Člslo spisu: IAegilltr. znafk.: Mestský úrad v Prešove 
Došlo: Znuk a lehota Jarkova26l 7 -10- 2012 IJlo!enla: 

paní Mária Rusínová 
I pani Mária Kurejovi

Prílol>y: IVybavuje: I 
. ;;"""Jť:fŕ-/

~- .~~-- ~~-"
I 

Vec: Pripomienka k návrhu VZN mesta Prešov o miestnych daniach zverejnenému dňa 
8.10.2012 na pripomienkovanie 

Prvá moja pripomienka smeruje k navrhovanej výške navýšenia dane z nehnuteľností. 

Navrhujete zvýšiť daň z pozemkov - ostatné plochy o 292% oproti súčasným sadzbám 
dane (ktoré ste pritom zvyšovali už minulý rok)! Napr. pri 10 árovom pozemku bude 
navrhovaná daň predstavovat' 40,28 euro/rok oproti súčasným 13,78 euro. Treba si 
uvedomiť, že pozemky charakteristiky "ostatné plochy" sa často nachádzajú pod 
majetkovo právne nevysporiadanými komunikáciami, resp. často boli tieto plochy 
administrativnym zásahom katastrálnych úradov vytvorené v koridorocb poľných ciest 
na pôvodných pozemkoch - orná pôda, zdaňovaných podstatne nižšou sadzbou. 

Myslim, že takéto zvýšenie neprispeje ku riešeniu problematiky usporiadania majetkových 
pomerov pod stavbami vo vlastníctve mesta Prešov, naopak ho môže zhoršiť. 

Preto môj prvý návrh - pripomienka spočíva v ponechaní pôvodnej sadzby dane 
z pozemkov - ostatné plochy. 

Čo sa týka dane z bytov, resp. nebytových priestorov v bytových domoch, musím opakovane, 
tak ako po minulé roky upozorniť na nasledujúce skutočnosti: 

Vel'kou diskrimináciou zdaňovania nebytových priestorov (oproti dani zo stavieb) je 
skutočnosť, že sadzba 3,4 euro/1m2, resp. 2 euro/lm2 je požadovaná aj za každé ďalšie 
podlažie!!!, na rozdiel od stavieb zdaňovaných daňou zo stavieb, kde za každé ďalšie 
podlažie požadujete iba 0,1 euro/Im2. Na túto skutočnosť už taktiež opakovane upozorňujem 
niekoľko rokov, ale žiadnu nápravu nezjednáva ani tento návrh pre rok 2013. 

Uvádzam nasledujúci príklad na základe VZN: 

l. v prípade trojpodlažnej bud0'1' so zastavanou plochou 100 m2 (tri nadzenmé podlažia, 

každé s podlahovou plochou 90 m , spolu podlahová plocha 270 m\ zdaňovanou podl'a 

dane zo stavieb ako stavbu na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, bude daňová 


povinnosti : 

3,4 euro (poplatok zaľfÍzemie)+0, l euro (poplatok za l. poschodie )+0, l euro (popI. 2. posch.) 

= 3,6 euro X 100m = 360,- euro /1 rok 
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2. v prípade trojpodlažnej bud0'1 so zastavanou plochou 100 nl (tri nadzemné podlažia, 
každé s podlahovou plochou 90 m , spolu podlahová plocha 270 m2

), zdaňovanou podl'a 
dane z bytov ako nebytový priestor v bytovom dome určený na podnikanie, bude daňová 
povinnosti: 

3,4- euro X 270m2 = 918,- euro II rok 

SUMÁR: V prípade platného ale aj novo navrhovaného znenia VZN bude možné za 
úplne identickú stavbu využívanú na rovnakú rulDOSt' (ktorá je len ináč zapísaná 
v katastri nehnuteľnosti) platiť o 255 percent vyššiu daň z nehnuteľnosti prí zdaňovaní 
podl'a dane z bytov! Domnievam sa, že toto je v príkrom rozpore s Ústavou SR, a 
základnými atribútmi právneho štátu. 

Preto môj druhý návrh spočíva v plateni dane z bytov len pre nebytové priestOry 
nachádzajúce sa na prízemí v sadzbách rovnakých ako sadzby určené pre dane zo 
stavieb. Sadzba dane z bytov pre nebytové príestory nachádzajúce sa na ostatných 
podlažiach okrem prízemia nech je rovnaká ako sadzba dane zo stavieb - príplatok za 
podlažie, čo v prípade navrhovaného VZN je 0,1 euro11m2. 

v konkrétnom priemete do navrhovaného VZN navrhujem do článku 6 doplniť nasledujúce 
(viď. červená farba písma): 

2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 
58212004 z.z. v znení neskorších predpisov podľa uri5eného účelu je: 

a) 0,995 € za každý aj začatý m podlahovej plochy nebytového priestoru uri5eného 
na garáž, 
b) 3,400 € za každý aj začatý rrf podlahovej plochy nebytového priestoru 
umiestneného na prízemí uri5eného na administratlvu, zariadenie obchodu a 
služieb (výrobné, nevýrobne, opravárenské), stravovacie zariadenie, skladový 
priestor a ostatnú zárobkovú činnosť, 
c) 2,000 € za každý aj začatý rrf podlahovej plochy nebytového priestoru 
umiestneného na prizemí uri5eného na zariadenie zdravotn/akej a sociálnej 
starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie a nebytového priestoru 
uri5eného na iné účelyneuvedené v pismenách a) a b) tohto odseku, 
d) 0,100 € za každý aj začatý ",z podlahovej plochy nebytového priestoru 
umiestneného mimo prizemia určeného na administratívu, zariadenie obchodu 
a služieb (výrobné, nevýrobne, opravárenské), stravovacie zariadenie, skladový 
priestor a ostatnú zárobkovú činnost~ 
e) 0,100 € za každý aj začatý ",z podlahovej plochy nebytového priestoru 
umiestneného mimo prizemia určeného na zariadenie zdravotnfckej a sociálnej 
starostlivosti, školské, telovýchovné a športové zariadenie, a nebytového 
priestoru určeného na iné účely neuvedené v písmenách a) a b) tohto odseku. 

Týmto návrhom sa odstráni vyššie uvedený rozpor v rozdielnom zdaňovani rovnakých 
objektov. 

V prípade, že ani tento rok nebude táto zjavná diskriminácia mnou navrhovaným alebo 
iným spôsobom odstránená z navrhovaného VZN, využijem svojc právo a dám návrh na 
konanie pred Ústavným súdom (podl'a zákona č. 38/1993 § 18 ods.l, pre prípady 
ustanovené v čl. 127 Ústavy SR), ktorým napadnem VZN o miestnych daniach ako aj 



zákon L582I2004 o dani z nehnutel'uostí ako protiústavné, uakol'ko článok 20 Ústavy SR 
hovori: "Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a 
U\';IUdlIIU. 

Z týchto dôvodov sa obraciam ua vedeuie mesta Prešov ako aj ua poslancov mestského 
zastupiteľstva, aby zvážili moje argumenty a pokúsili sa prehodnotiť navrhované znenie 
VZN mesta Prešov o dani z nehnuteľností. 

S pozdravom ostáva 

- k_. 



1/1 tJ Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
finančná, plánovacia a správy mestských Strana 

organizácií 
Mesto Prešov : 

UZNESENIE 
z 11. mimoriadneho zasadnutia 


Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 


dňa: 23.10.2012 číslo: 5112012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

po prerokovaní materiálu Vyhodnotenie verejných pripomienok k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č• •• .12012 o miestnych daniach 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 23.10.2012 číslo: 51/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

prerokovala pripomienky PaedDr. Miloša Tuhrinského, CSc. a PhDr. Michala Kaliňáka 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č....12012 o miestnych daniach 

a 

1. pripomienke PaedDr. Miloša Tuhrinského, CSc. nevyhovuje; 

2. pripomienke PhDr. Michala Kllliňáka nevyhovuje. 

~) 
....~...........
A:"i~·"·h. .. ·~~ Ing. veV;~~'pa;i~~ii::;j Ing. Danka Hudáčová 

pre sedníčka komisie overovatetka 

Ing. M' os/av Hudák JUDr. Mi/an Berdis 
sekre ár komisie overovateľ 
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