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š Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove finančná, Vydanie: 
plánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z ll. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove fmančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií 

dňa: 22.10.2015 číslo: ........ ./2015 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...... ./2015 o miestnych daniach 

berie na vedomie 

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

po prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zaujíma toto 

STANOVISKO 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ..... ./2015 o miestnych daniach 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ..... .12015 o miestnych daniach prerokovať a schváliť. 
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Dôvodová správa 

Zákon 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") 
nadobudol účinnosť l. novembra 2004 a bol viackrát novelizovaný. 

V dôvodovej správe predkladateľa novely zákona sa uvádza "Poznatky z aplikácie 
súčasného platného zákona v praxi poukázali najmä na to, že niektoré jeho ustanovenia aj 
z dôvodu nejednotnosti aplikácie pripúšťajú rozdielny výklad. Zložitosť vyrubovania 
miestnych daní kladie na správcov dane zvýšenú náročnosť a neumožňuje im pružnejšie 
reagovať na zmeny zistené v daňovom konaní. S cieľom zabezpečenia nápravy vyššie 
uvedených nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy, týkajúce sa 
správy miestnych daní. " 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnych daniach 
(ďalej len "návrh nariadenia") reaguje na všetky doposia!' platné zmeny zákona a obsahuje 
zadefinovanie tých ustanovení zákona, ktorých úprava je v legislatívnej právomoci správcu 

dane. 
Zámerom úprav nie je zvýšenie sadzieb dane, ktoré by malo za následok zvýšenie 

daňovej zaťaženosti daňovníkov v nasledujúcom zdaňovacom období. 

Predložený návrh nariadenia zároveň reaguje na splnenie uznesenia z l O. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 114/2015 zo dňa 29.6.2015 k prerokovaniu 
upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods.! zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov, v ktorom: " žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu 
Turčanovú zabezpečiť predloženie takého návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov o miestnych daniach na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci 
november 2015, ktorý bude v súlade so zákonom č. 58212004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. " 

Najvýraznejšie zmeny, ktoré priniesli novely zákona a ktoré prináša tento návrh 
nariadenia oproti doposiaľ platnému Všeobecne záväznému nariadenia mesta Prešov č. 

10/2012 o miestnych daniach za jednotlivé druhy dani: 

Daň z nehnuteľnosti 
V novele zákona sa rozslruJe a precizuje predmet dane zo stavieb pri stavbách 

hromadných garáži a zvlášť stavbách hromadných garáži umiestnených pod zemou. Tým 
umožňuje správcovi dane ustanoviť rôzne sadzby dane zo stavieb v prípade rôznych druhov 
stavieb garáží. Predložený návrh nariadenia reaguje na uvedené rozšírenie predmetu dane zo 
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stavieb, ktoré ukladá zákon, avšak uvedená možnosť ustanovenia rozdielnych sadzieb dane 
zo stavieb pre rôzne druhy stavieb garáží sa nevyužíva. Znamená to, že návrh nariadenia 
obsahuje rovnakú sadzbu garáží pri všetkých druhoch stavieb garáží. 

Taktiež ustanovuje, aby základom dane z pozemkov pri pozemkoch, na ktorých sa 
nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok na predaj tovaru a služieb (tie, ktoré 
nie sú predmetom dane zo stavieb) bola hodnota pozemku určená súčinom skutočnej výmery 
transformačnej stanice alebo predajného stánku a hodnoty pozemku určenej v prílohe č. 2 pre 
stavebné pozemky, t.j vo výške 53,11 € za l mz. Doposiaľ pozemky pod transformačnými 
stanicami, resp. predajnými stánkami, ktoré neboli predmetom dane zo stavieb, boli 
zdaňované podľa druhu pozemku, na akom sa uvedené objekty nachádzali. 

Predložený návrh nariadenia mení sadzbu dane zo stavieb na bývanie a mení sadzbu 
dane z bytov, a to z pôvodných 0,300 € za l mz na 0,340 € za l mz. Návrh tejto zmeny 
vychádza z §12 ods. 2 zákona, podľa ktorého správca dane môže všeobecne záväzným 
nariadením podľa miestnych podmienok v obci určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy 
stavieb podľa § l O ods. l. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených 
v § l O ods. l nesmie presiahnuť l O-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej 
správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v§ 10 ods. l zákona. 

V navrhovanom nariadení je najnižšia sadzba dane zo stavieb 0,340 € za l mz 

a najvyššia sadzba dane 3,400 € za l mz. Tým je splnená uvedená podmienka maximálneho 
desaťnásobku najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb. Obdobne je to pri stanovení sadzieb 
dane z bytov, čo je z tohto dôvodu tým istým spôsobom zohľadnené v predloženom návrhu 
nariadenia. 

Predložený návrh nariadenia reaguje aj na slovné úpravy zákona, v ktorých slovo 
"občan" mení na "fyzickú osobu" 

Rozsah oslobodení a znížení dane z nehnuteľností ustanovených v navrhovanom 
nariadení zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. 

Daň za psa 
Predmetom tretej časti predloženého návrhu nariadenia je daň za psa. V článku 8 návrhu 

nariadenia správca dane navrhuje oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu ustanoviť 
nižšiu sadzbu dane za psa. Z pôvodnej sadzby 66, OO € ročne za psa chovaného v byte na 32, OO 
€, a v rodinnom dome je navrhnuté 75% zníženie tejto sadzby, t.j. 8,00 € za psa chovaného 
v rodinnom dome. 

Predložený návrh nariadenia rozstruJe okruh oslobodení dane za psa, a to o psa, 
ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá psa získala z útulku zvierat, a to na 
dobu jedného roka od vzniku daňovej povinnosti. 
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Daň za užívanie verejného priestranstva 
Sadzby dane sú zachované na úrovni predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. 

Taktiež sú zadefinované miesta, osobitné spôsoby ich užívania a náležitosti oznamovaceJ 
povinnosti tak, ako to vyžaduje zákon. 

Predložený návrh nariadenia rozširuje okruh oslobodení od dane za užívanie verejného 
priestranstva, a to o osobitné užívanie verejného priestranstva pre kultúrne, športové alebo 
spoločenské akcie, konané pod záštitou mesta Prešov, resp. primátora mesta Prešov. 

Daň za ubytovanie 
Podľa § 43 zákona sú v piatej časti predloženého návrhu nariadenia ustanovené 

náležitosti oznamovacej povinnosti, rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely tejto dane, 
spôsob odvodu tejto dane. Sadzba dane sa v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím 
obdobím nemení. 

Predložený návrh nariadenia je doplnený o oslobodenie pre študentov denného štúdia, 
ktorí študujú na stredných a vysokých školách so sídlom na území mesta Prešov, ktorí sú 
počas roka odplatne prechodne ubytovaní v zariadeniach, ktoré sú uvedené v § 37 zákona. 
Tento návrh vychádza zo skúsenosti, že nie všetci študenti sú ubytovaní v študentských 
domovoch, pričom študentské domovy nie sú zahrnuté v § 37 zákona, t.j. nepatria medzi 
zariadenia, na ktoré by sa daňová povinnosť pri poskytnutí odplatného prechodného 
ubytovania vzťahovala. 

Daň za predajné automaty 
Náležitosti a sadzba dane za predajné automaty ostáva na úrovni predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia. Návrh nepočíta s pôvodným oslobodením, kde boli oslobodené 
automaty na predaj ochranných prostriedkov, vzhľadom k skutočnosti, že takéto predajné 
automaty nie sú prevádzkované. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
Náležitosti a sadzba dane za predajné automaty ostáva na úrovni predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia. 

V ôsmej časti návrhu nariadenia, týkajúcej sa vyrubenia dane, predložený návrh 
využil možnosť určenia minimálnej sumy vyrubenej dane (§ 99e, ods. 9 zákona) a určuje, že 
daň v úhrne do päť eur nebude vyrubovať. Predchádzajúci právny predpis pripúšťal 

nevyrubovať daň v úhrne do troch eur. 

F ~ MsÚ/SP-01/23/1 
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 582/2004 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 .... ./2015 o miestnych daniach 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Článok l 

Mesto Prešov týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č .... ./2015 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 priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýhemé hracie prístroje. 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Článok 2 
Daň z nehnuteľností zahŕňa 1: 

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 

Článok3 
Základ dane 

1 § 4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

F-MsÚ/SP-01/12/1 
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l. Základom dane z pozemkov v členení 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 l m2 pre jednotlivé katastrálne územia uvedenej v prílohe č. l 
zákona: 

Hodnota v € za m2 

Katastrálne územie Orná pôda, chmel'nice, trvalé trávnaté porasty 
vinice, ovocné sady 

Prešov 0,3166 0,0743 

Solivar 0,4351 0,0604 

Salgovík 0,3345 0,0242 
Nižná Sebastová 0,4218 0,1168 

2. Základom dane z pozemkov v členení záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona: 

Členenie pozemkov Hodnota v € za m2 

Záhrady 5,31 
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 5,31 
Stavebné pozemky 53, ll 

3. Základom dane z pozemkov v členení lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku 
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej 

správcom dane vo výške 0,1659 € za l m2 2. 

4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný 
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená 

vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 

a hodnoty pozemku vo výške 53,11 € za l m2 3. 

Článok4 
Sadzba dane 

2 § 7 ods. 6 ~ákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
3 

§ 7 ods. 4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov 
takto4

: 

a) orná pôda, chmel'nice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,70 %, 
b) záhrady 0,76 %, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,58 %, 
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 %. 

DAŇ ZO STAVIEB 

Článok5 
Sadzba dane 

l. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
pre jednotlivé druhy stavieb takto5

: 

a) 0,340 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 

b) 0,340 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,800 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,995 € za samostatne stojace garáže, 
e) 0,995 € za stavby hromadných garáží 

skleníky, stavby pre vodné 
pôdohospodárskej produkcie 

f) 0,995 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 
g) 3,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

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

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

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,10 € za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia6

. 

DAŇ Z BYTOV 

Článok 6 

4 § 8 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
5 § 12 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
6 § 12 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

F-MsÚ/SP-01/12/1 
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Sadzba dane 

l. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt 7: 

0,340 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu. 
2. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor8

: 

Vydanie: l 
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a) 0,995 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na 
garáž, 

b) 3,400 € za každý aj začatý m2 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 m2 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 nehnuteľností 

l. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov 9
: 

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 pozemkov9
: 

50 % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi 
alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu. 

3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov 10
: 

a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 
fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie, 

7 § 16 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskoršfch predpisov 
8 § 16 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov 
9 § 17 ods.· 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov 
10§ 17 ods.3, ods.4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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b) 50 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo 
vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držitel'ov preukazu fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím alebo drži tel' ov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 
ich dopravu. 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

Článok 8 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane za psa 32,00 € za jedného psa a kalendárny rok 11
. 

Článok 9 
Oslobodenie od dane a zníženie dane za psa 

l. Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa12
: 

75 % z dane za psa chovaného na území mesta Prešov v rodinnom dome, záhradkárskej 
chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikatel'ské účely. 

2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa12
: 

a) pes, ktorého vlastníkom alebo držitel'om je fyzická osoba staršia ako 70 rokov, pes, ktorého 
vlastníkom alebo drži tel' om je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (drži tel' 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitel' preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom). Oslobodenie od dane za psa 
správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalých pobytov je na trvalom pobyte 
evidovaná okrem vlastníka, resp. držitel'a psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako 70 rokov, 
ktorá nie je osobou pod!' a prvej vety, 

b) služobný pes podl'a osobitných predpisov13
, 

c) pes, ktorého vlastník alebo drži tel' získal z útulku zvierat, nachádzajúcom sa na území mesta 
Prešov. Oslobodenie od dane za psa správca dane poskytne na základe potvrdenia vydaného 
útulkom zvierat na dobu l roka od vzniku daňovej povinnosti. 

11 § 25 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 
12 § 29 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach miestnom a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 
13 Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej 
a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polfcii v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 255/1994 Z. z. o pol'nej stráži v znení neskorších predpisov 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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3. Oslobodenie od dane podľa ods. 2 písm. a) a c) tohto článku správca dane neposkytne, ak sa 
pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka. Oslobodenie od dane podľa 
ods. 2 písm. a) a c) tohto článku sa vzt'ahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného psa12 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Článok 10 
Ustanovenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami. 

Správca dane ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami14
: 

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Prešov, 
s výnimkou pozemkov, ktoré mesto Prešov prenajalo podľa osobitného zákona15

. 

Článok ll 
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva 

Správca dane určuje osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva podľa spôsobu 
"' . 14 uztvama : 

a) umiestnenie skládky (okrem skládok materiálu uvedených v písmene e) a f) tohto článku), 
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
c) umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulici, Floriánovej ulici a Metodovej ulici v 

Prešove, 
d) umiestnenie letného sedenia a terasy (okrem letného sedenia a terasy uvedenej v písm. c) 

tohto článku), 
e) umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení vrátane 

motorových vozidiel, umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná 
technika, ekologické WC a podobne), vrátane skládok materiálu pri stavebných úpravách 
alebo rekonštrukciách stavieb (zatepľovania, opravy fasád, výmeny okien, atď.), záber 
verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. rozkopávky), 

f) umiestnenie zariadení na poskytovanie odplatných služieb, predaj a propagáciu produktov 
pri individuálnych akciách, vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou takýchto akcií. 

Článok 12 
Sadzba dane 

14 
§ 36 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v zneni neskorších predpisov 
15 napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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Správca dane určuje sadzbu dane za osobitný spôsob užívania verejného priestranstva za každý 
aj začatý m' osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň podľa spôsobu 

" . 16 uz1vama : 
a) 1,65 € za umiestnenie skládky (okrem skládok materiálu podl'a písmen e) a f) tohto 

článku), 

b) 0,10 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
c) 0,33 € za umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulici, Floriánovej a Metodovej 

ulici v Prešove, 
d) 0,19 € za umiestnenie letného sedenia a terasy (okrem letného sedenia a terasy uvedenej v 

písmene c) tohto článku), 
e) 0,16 € za umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení, 

vrátane motorových vozidiel, za umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, 
stavebná technika, ekologické WC a podobne), vrátane skládok materiálu pri stavebných 
úpravách alebo rekonštrukciách stavieb (zatepl'ovania, opravy fasád, výmeny okien, atď.), 
záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. rozkopávky), 

f) 0,26 € za umiestnenie zariadení na poskytovanie odplatných služieb, predaj a propagáciu 
produktov pri individuálnych akciách, vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou 
takýchto akcií. 

Článok 13 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

Správca dane ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti17
: 

V oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva je daňovník povinný uviesť 
obchodné meno alebo názov, meno a priezvisko, sídlo, adresu trvalého pobytu, identifikačné 
číslo, rodné číslo, miesto osobitného užívania verejného priestranstva, dobu trvania, spôsob 
užívania verejného priestranstva. 

Článok 14 
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva 17
: 

Umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení pre kultúrnu 
alebo spoločenskú akciu bez výberu vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na 
charitatívne alebo verejnoprospešné účely; pre kultúrnu, športovú alebo spoločenskú akciu, 
konanú pod záštitou mesta Prešov, resp. primátora mesta Prešov; pre propagáciu aktivít 
podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych 

16 § 33 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zneni neskoršich predpisov 
17 §36 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zneni neskoršich predpisov 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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hodnôt, ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných 

cieľov, vrátane motorových vozidiel. 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

Článok 15 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie 18 

Článok 16 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platitel'a dane, rozsah a spôsob vedenia 

preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane. 

l. Správca dane ustanovuje náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti 19
: 

a) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť správcovi dane výšku dane za ubytovanie 
osobitne za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov prevádzkuje. 
V oznámení o výške vybranej dane za ubytovanie je platiteľ povinný uviesť obchodné meno 
alebo názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, adresu prevádzky, kde sa 
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, obdobie, za ktoré sa daň za ubytovanie platí, 
počet prenocovaní. 

b) Oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie plní platiteľ dane za ubytovanie štvrťročne 
(v termíne do 10.4., 10.7., 10.10., 10.1.), po skončení kalendárneho štvrťroka. 

2. Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 19
: 

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o 
ubytovaných v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 
deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní; potvrdenie o návšteve školy, ak ubytovaný 
uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za ubytovanie podľa článku 18 tohto nariadenia. 
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť evidenciu podľa ods. 2 tohto článku osobitne 
pre každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov prevádzkuje. 

3. Správca dane ustanovuje spôsob vyberania dane za ubytovanie19
: 

Platiteľ dane za ubytovanie vyberie daň za poskytnuté odplatné prechodné ubytovanie pri 
príchode resp. pri odchode z ubytovacieho zariadenia. 

18 § 40 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zneni neskorších predpisov 
19 § 43 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 
F -MsÚ/SP-O 1/12/1 
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Článok 17 

Lehota a spôsob odvodu dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

l. Správca dane ustanovuje lehotu a spôsob odvodu dane 19
: 

a) Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne (v termíne do 10.4., 10.7., 10.10., 10.1.), po 
skončení kalendárneho štvrťroka, vo výške uvedenej platitel'om dane v oznámení o výške 
vybranej dane za ubytovanie za toto obdobie. 

b) Platitel' dane za ubytovanie poukáže vybranú daň za ubytovanie na účet správcu dane, alebo 
v pokladni správcu dane, pod!' a údajov v oznámení o výške vybranej dane za ubytovanie, 
s uvedením variabilného a konštantného symbolu. 

2. Správca dane ustanovuje náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 19
: 

Platitel' dane za ubytovanie je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane 
s uvedením obchodného mena alebo názvu platitel'a, sídla, miesta podnikania, 
identifikačného čísla, názvu a adresy ubytovacieho zariadenia, počtu prenocovaní, sadzby za 
osobu a noc, doby trvania ubytovania a celkovej výšky dane. 

Článok 18 
Oslobodenie od dane za ubytovanie 

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre študentov denného štúdia, 
študujúcich na stredných školách alebo vysokých školách so sídlom na území mesta Prešov, 
ktorí sa počas školského alebo akademického roka odplatne prechodne ubytujú v ubytovacích 
zariadeniach, a zároveň preukážu platitel'ovi dane za ubytovanie nárok na oslobodenie od dane 
za ubytovanie predložením potvrdenia o návšteve školy v čase ubytovania19

. 

ŠIESTA ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

Článok 19 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty 82,00 € za jeden predajný automat 
a kalendárny rok20

. 

Článok20 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie 

predajných automatov 

19 § 43 zákona č.582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zneni neskorších predpisov 
20 § 47 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskoršich predpisov. 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob 
identifikácie predajných automato~ 1 : 
a) Daňovník je povinný označiť predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením 

týchto identifikačných údajov: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 
miesto prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, dátum umiestnenia a začatia 

prevádzkovania predajného automatu, druhové označenie a výrobné číslo predajného 
automatu, identifikačné číslo predajného automatu. 

b) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov 
v rozsahu údajov podľa ods. I písm. a) tohto článku. 

SIEDMA ČASŤ 
DAŇ ZA NE VÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Článok 21 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje 66,00 € za jeden nevýherný hrací 
prístroj a kalendárny rok22

. 

Článok22 
Rozsah a spôsob vedenia evidencie preukaznej na účely dane, spôsob identifikácie 

nevýherných hracích prístrojov. 

Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob 
identifikácie nevýherných hracích prístrojov23

: 

a) Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom 
s uvedením týchto identifikačných údajov: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, 
sídlo, IČO, miesto prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, dátum 
umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, druhové označenie a 
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, identifikačné číslo nevýherného hracieho 
prístroja. 

b) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích 
prístrojov v rozsahu údajov podľa ods. l písm. a) tohto článku. 

21 § 51 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v mení neskorších predpisov. 
22 § 55 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
23 § 59 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v mení neskorších predpisov. 
F-MsÚ/SP-01/12/1 
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l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa ................ a zvesený dňa ................... . 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov dňa ...................... uznesením č ......................... . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
..................... a zvesené dňa ...................... . 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016. 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. l 0/2012 o miestnych daniach. 

V Prešove dňa .................. .. 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

24 § 99e ods.9 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
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