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N Á V R H 

 

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9 /2016, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014  o miestnych daniach            

                                                            

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach sa mení a dopĺňa 
takto: 

1. V § 12 odseku 2 sa za slovom „kultúrne“ písmeno „ a“ nahrádza čiarkou a za slovo „ športové“ sa 
vkladajú slová „ a iné“. 

2. § 14 znie: 
 § 14 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámiť mestu svoj zámer osobitného užívania 
verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti (deň začatia užívania verejného 
priestranstva). V písomnom zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva uvedie svoje  
identifikačné údaje a údaje potrebné na vyrubenie dane, a to najmä 

a) fyzická osoba:  meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého (prechodného ) pobytu, 
kontaktný údaj, prípadne doručovaciu adresu,  

b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto 
podnikania, kontaktný údaj, prípadne doručovaciu adresu, 

c) presné označenie verejného priestranstva – ulica, súp. č.  stavby, parc. č. pozemku, výmera, 
náčrt lokalizácie, 

d) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného  priestranstva,  
e) účel osobitného užívania verejného priestranstva, 
f) uplatnenie nároku na oslobodenie od platenia dane podľa § 15.  

 
2) Pokiaľ sa na účel osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 12 ods. 2 a 3  vyžaduje 
povolenie mesta – vydanie rozhodnutia podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 168/1996 Z. z. 
o cestnej doprave, zákon č. 178/1998 Z. z. o  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach), potom sa verejné priestranstvo môže užívať len na základe rozhodnutia 
vydaného mestom.   
 
3.  Príloha  č. 2 k VZN č. 157/2014 znie  

1. Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v  eurách/ m2 / deň  

1.1. 
za umiestnenie zariadenia na  predaj výrobkov, poskytovanie služieb a prezentačné  akcie  
mimo  príležitostných trhov   

3.50 

1.2. 
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného 
trhu na Námestí slobody okrem 1.3. 

 

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj medovina) 5.00 

b) občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )                       4,00 

c) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia 0.50 

d) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení                                                          4.00 

e) 
drobné občerstvenie  so spotrebou elektrickej energie-  cukrová vata, pukance, varená 
kukurica a pod.           

3,00 

f) drobné občerstvenie  bez spotreby elektrickej energie – cukrovinky, medovníky a pod. 2,50 

g) kožušiny, kožené odevy, kabáty  4.50 

h) výrobky vlastnej produkcie a výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.) 1.50 
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ch) semiačka, koreniny a pod. 1,50 

i) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až ch) 3, 50 

 1.3. 
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov počas príležitostného trhu Dni k pamiatke 
zosnulých                                                                                                                                           

2,00 

1.4. 
za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostného 
trhu Banícky jarmok 

 

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj burčiak a medovina) 7.00 

b) občerstvenie na priamu konzumáciu ( bez alkoholických nápojov )                        5,00 

c) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia                           0.50 

d) potravinársky tovar v spotrebiteľskom balení                                                          4,00 

e) 
drobné občerstvenie  so spotrebou elektrickej energie-  cukrová vata, pukance, varená 
kukurica a pod. 

3.50 

f) drobné občerstvenie  bez spotreby elektrickej energie-  cukrovinky, medovníky a pod. 3,00 

g) kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok 4.50 

h) remeselné výrobky a umelecké diela prezentované priamo výrobcami a autormi 1.50 

ch) výrobky vlastnej produkcie a výroby (med, ovocie, zelenina, detský textil a pod.) 1,50 

 i) semiačka, koreniny a pod. 1,50 

j) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až ch)                                                             4,00 

k) parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach 0.50 

1.5. cirkusy, lunaparky a iné atrakcie 0.20 

1.6. trvalé parkovanie motorových vozidiel   

   a) vozidlá slúžiace fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 0,004 

   b) ostatné vozidlá a vozidla taxi služby 0,20 

1.7. skládky 0,20 

1.8. rozkopávky  verejného priestranstva   

   a) verejnej zelene                                                                                                                                     0,20 

   b) ciest, miestnych komunikácií a spevnených plôch                                                                               0,40 

1.9.  umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbárske práce                                                            0,15 

1.10. 

umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbárske práce za účelom obnovy a 
opravy vonkajšej omietky pri zachovaní existujúcich prvkov architektúry 
socialistického realizmu (sorela) na území nehnuteľnej pamätihodnosti mesta 
- sídlisku Píly, ktoré je vymedzené podľa Všeobecne záväzného nariadenia o 
pamätihodnostiach mesta Prievidza. 
                             

0,05 

1.11. umiestnenie prenosného reklamného, informačného  a propagačného zariadenia   

   a) na VP - Námestie slobody  0,40 

   b) na ostatnom VP 0,20 

1.12. umiestnenie reklamného, informačného  a propagačného zariadenia (bilbord) 0,20 

1.13. umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové alebo iné podujatie 0,20 

 
2.  Sadzby dane za psa v eurách/ pes/rok  

  
 

 
3. Sadzba dane za ubytovanie v eurách/osoba/prenocovanie 

3. osoba za prenocovanie  1,00 

 
 4. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje v eurách/ prístroj/rok 

4. nevýherný hrací prístroj  200,00 

 
Účinnosť 

    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 5. decembra 2016 uznesením mestského 
zastupiteľstva .................... a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.  

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                                  JUDr. Katarína Macháčková       
                                                                                                           primátorka  mesta   

2.1. pes chovaný v byte,  bytovom dome  alebo v polyfunkčnej stavbe s prevahou bytovej plochy  40,00 

2.2. pes chovaný na inom mieste ako 2.1 (  rodinné domy, záhradkárske osady, areály firiem ) 15,00 
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Dôvodová správa 
 
 Zmena a doplnenie VZN č. 157/2014 o miestnych daniach sa navrhuje v časti daň za 
užívanie verejného priestranstva.  
 
K jednotlivým zmenám: 
 
bod  1 -  v § 12 ods. 2 sa rozšírilo osobitné užívanie verejného priestranstva v prípade kultúrnych 
a športových podujatí o iné podujatia tak, aby to bolo rovnako definované ako pri oslobodení od 
dane  v § 15    
 
bod 2 – nové znenie § 14 „Náležitosti oznamovacej povinnosti“ vychádza z právnej úpravy 
ustanovenej v zákone č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, pričom zmena je v tom, že príslušné organizačné útvary vydajú 
rozhodnutia na účel užívania verejného priestranstva v prípadoch, keď to ustanovuje osobitný 
predpis, napr. zákon o cestnej doprave alebo zákon o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach. Zmena je v tom, že doteraz sa daň vyrubovala na základe vydaného 
rozhodnutia príslušnými organizačnými útvarmi, pričom vydanie takéhoto rozhodnutia v niektorých 
prípadoch nebolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

  

bod 3 – v prílohe č. 2  
 
pod  bodom 1.10. sa doplnila nová sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre stavebné a 
údržbárske práce za účelom obnovy a opravy vonkajšej omietky pri zachovaní existujúcich 
prvkov architektúry socialistického realizmu (sorela) na území nehnuteľnej pamätihodnosti 
mesta - sídlisku Píly, ktoré je vymedzené podľa Všeobecne záväzného nariadenia o 
pamätihodnostiach mesta Prievidza. Mesto znížením doterajšej sadzby dane o 75 % chce 
aspoň čiastočne prispieť k zníženiu celkových nákladov, ktoré vlastníci bytov v týchto bytových 
domoch vynaložia na  obnovu a opravu vonkajšej omietky. 

 

    
pod bodom 1.11. umiestnenie prenosného reklamného, informačného a propagačného 
zariadenia  (napr. „áčko“) sa určila samostatná sadzba pre umiestnenie takýchto zariadení na 
Námestí slobody a táto sadzba je dvojnásobok doterajšej sadzby; na ostatnom verejnom 
priestranstve zostala sadzba 0,20 €   
 

    pod bodom 1.13. sa doplnila sadzba za umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové alebo iné      
   podujatie – nahradila sa tým doterajšia všeobecná sadzba za ostatné užívanie verejného  
   priestranstva, ktorá sa v podstate týkala len tohto účelu. 


