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Dôvodová správa 

1. K prvej časti až piatej časti VZN – Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie 

verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty 

 Hlavný dôvod pre vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Spišská Nová Ves č. 1 /2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady je schválenie novely 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 „zákona č. 582/2004 Z. z.“) účinnej od 15. októbra 2014 (zákon č. 

268/2014 Z. z.). Ďalšiu novelu zákona č. 582/2004 Z. z. NR SR schválila dňa 30. októbra  2014 

zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

Týmito legislatívnymi zmenami sa nemenia základné princípy zdaňovania, menia 

sa však niektoré pojmy, definície, rozširuje, resp. mení sa  predmet zdanenia u pozemkov 

a stavieb a čiastočne sa menia aj niektoré náležitosti zdaňovania nehnuteľností.  Taktiež 

dochádza k zmene niektorých  splnomocňovacích ustanovení pre správcov dane. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v takej forme, že obsahuje len 

nevyhnutné paragrafové znenia, ktorých ustanovenia vo VZN vyplývajú zo splnomocnení 

uvedených v zákone č. 582/2004 Z. z. 

Týmto návrhom VZN sa nemenia  sadzby miestnych daní a poplatku za komunálny 

odpad v porovnaní s rokom 2014 a tiež ostáva zachovaný aj rozsah  ich zníženia v porovnaní 

s rokom 2014. 

Daň z nehnuteľností 

Z dôvodu odstránenia nejasností z aplikačnej praxe sa spresnil a rozšíril predmet dane 

zo stavieb pri niektorých druhoch stavieb.  Zavádza sa pojem „ chaty a stavby na individuálnu 

rekreáciu“. Ide o nebytové budovy a jednoduché stavby nachádzajúce sa v tých lokalitách 

obce, ktoré nie sú podľa územného plánu obce určené na bývanie. Za takéto stavby možno 

na účely zdaňovania stavieb podľa zákona o miestnych daniach považovať chaty, 

záhradkárske chaty alebo rekreačné domčeky, za predpokladu, že spĺňajú predmet dane zo 

stavieb (t. j. sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami). Zároveň sa pri 

stavbách určených na garážovanie rozčlenili stavby na tri druhy, a to samostatne stojace 

garáže, stavby hromadných garáži a stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou.  

Zmenou a rozšírením predmetu dane zo stavieb nie je zo strany daňovníka potrebné 

podávať priznanie k dani z nehnuteľností.  

V zmysle novely zákona daňovník si uplatní nárok na zníženie dane z nehnuteľností 

v zmysle § 6 tohto VZN v priznaní k dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré 

mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr do 31. januára príslušného 

zdaňovacaieho obdobia. V prípade, že daňovník si ho neuplatní, nárok na zníženie dane na 

príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.    

 Nakoľko vo VZN sú uvedené len nevyhnutné náležitosti, ktoré môže v zmysle 

splnomocňovacích ustanovení hmotno-právneho predpisu ustanoviť obec, tak pre 
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informáciu a pre možnosť výpočtu dane z pozemkov pripájame tabuľku, v ktorej sú uvedené 

hodnoty pôdy a pozemkov v eurách za 1 m2 podľa prílohy č. 1 a č. 2 k zákonu 

č. 582/2004 Z. z. 

Výpočet dane z pozemkov 

Druh pozemku Hodnota 
pôdy v €/m²  

Sadzba 
dane v % na 

rok 2015 

Daň v €/m² 
na rok 2015  

orná pôda, chmeľnice, 
vinice, ovocné sady 0,2399 0,42 0,0010 

trvalé trávnaté porasty 0,0385 0,42 0,0002 

záhrady 4,64 0,42 0,0195 

zastavané plochy a 
nádvoria, ostatné plochy 4,64 0,42 0,0195 

stavebné pozemky 46,47 0,42 0,1952 

 
 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z dôvodu zreálnenia vyrubovania tohto druhu dane a v porovnaní s inými mestami  

navrhujeme oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva  akcie uvedené v § 13 

tohto VZN. Z dôvodu, že novela zákona umožňuje správcovi dane určiť rôzne sadzby dane za 

užívanie verejného priestranstva nielen podľa určených kritérií, ale aj počas podujatí 

konaných na území obce, sadzby dane za užívanie verejného priestranstva počas Spišského 

a Vianočného trhu budú predmetom v samostatného všeobecne záväzného  nariadenia. 

Daň za ubytovanie 

Legislatívnou úpravou prešlo aj ustanovenie predmetu dane za ubytovanie. Rozšíril sa 

zoznam ubytovacích kapacít o rodinný dom, byt v bytovom dome alebo v stavbe slúžiacej na 

viaceré účely.  Všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sú predmetom dane za ubytovanie sú 

uvedené priamo v zákone o miestnych daniach.  

Daň za psa a daň za predajné automaty 

V zmysle novely zákona o miestnych daniach u týchto miestnych daní nedošlo 

k žiadnym úpravám.  

 

2. Dôvodová správa k šiestej časti VZN – miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
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Z dôvodu odstránenia nejasností z aplikačnej praxe sa spresnilo v novele zákona 

splnomocňovacie ustanovenie pre správcov poplatku, čo je správca poplatku povinný 

ustanoviť všeobecne záväzným nariadením a  umožnilo správcovi poplatku  pre vybrané 

skupiny poplatníkov poplatok znížiť alebo odpustiť.  

 Okruh poplatníkov, ktorým poplatok bude znížený alebo odpustený v porovaní 

s rokom 2014 ostal nezmený. Vo VZN sme však upresnili podmienky, ktorých splnenie má 

poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení 

poplatku. 

 

 

        Ing. Pavol Košalko 

       vedúci oddelenia správy daní a poplatkov 

 

 


