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N á v r h 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na základe ustanovenia § 6 ods. 1 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)   v y d á v a  pre územie 
mesta Spišská Nová Ves toto 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 2/2016 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Spišská Nová Ves 
 
 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE  
§ 1 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „poplatok“) na území mesta Spišská Nová Ves. 

 
2. Mesto Spišská Nová Ves ukladá na svojom území tieto 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. 

 
3. Mesto Spišská Nová Ves ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
 

4. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a pre 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.  

 
 

ČASŤ DRUHÁ 

MIESTNE DANE 

Daň z nehnuteľností  
§ 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“). 
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Daň z pozemkov 
§ 3 

 
 
1. Hodnota pozemkov v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je 

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

- orná pôda 0,2399 eur/m2 
- trvalé trávnaté porasty 0,0385 eur/m2 

b) záhrady  4,64 eur/m2 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 4,64 eur/m2 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 
 rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,1327 eur/m2 
e) stavebné pozemky 46,47 eur/m2  

 
2. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,42 % 
 

 
Daň zo stavieb 

§ 4 
 
1. Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu 

dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb podľa 
§ 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne: 

 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú  

funkciu pre hlavnú stavbu 0,210 eur/m2  
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 0,210 eur/m2 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,560 eur/m2 
d) samostatne stojace garáže 0,870 eur/m2 
e) stavby hromadných garáží 0,870 eur/m2  
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,870 eur/m2 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,052 eur/m2 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou 2,808 eur/m2 

i) ostatné  stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,960 eur/m2 
 

2. V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri 
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,07 eura za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia.  

 
 
 
 
 



3 

 

 
Daň z bytov 

§ 5 
 
Správca dane v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu 
dane z bytov za byt alebo nebytový priestor za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru nasledovne:  
a) byt   0,210 eur/m2 
b) nebytové priestory 0,950 eur/m2 
 
 

 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  

§ 6 
 
1. V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 

podmienky v meste Spišská Nová Ves znižuje daň z pozemkov nasledovne: 
a) u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby 

staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu o 50 %, 
b) u pozemkov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie o 50%. 
 

2. V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 
podmienky v meste Spišská Nová Ves oslobodzuje od dane z pozemkov nasledovne: 
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,  
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

 
3. V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 

podmienky v meste Spišská Nová Ves znižuje daň zo stavieb a daň z bytov nasledovne: 
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve 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 o 50 %, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 
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, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu 
o 50%, 

c) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené 
na podnikanie o 50 %. 

 
4. V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 

podmienky v meste Spišská Nová Ves oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov 
nasledujúce stavby a byty: 
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 

zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, 
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia. 
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5. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa § 6 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to 
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie 
od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona o miestnych daniach, inak nárok na 
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 
Daň za psa 

§ 7 
 
1. V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane za 

psa nasledovne: 
a) 25,00 eur za jedného psa a kalendárny rok chovaného v rodinných domoch, 
b) 50,00 eur za jedného psa a kalendárny rok chovaného v bytových domoch, 
c) 35,00 eur za jedného psa a kalendárny rok  chovaného v záhradkárskych a chovateľských 

osadách, 
d) 35,00 eur za jedného psa a kalendárny rok chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem 

a organizácií. 
 
2. Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za psa 

týchto daňovníkov: 
a) Policajný zbor SR, 
b) Zbor väzenskej a justičnej stráže, 
c) Mestskú políciu. 

 
3. Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach znižuje daň za psa u týchto 

daňovníkov nasledovne: 
a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima o 50 %, 
b) fyzickým osobám starším ako 70 rokov o 50 %, 
c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj 
prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám. 

 
4. Daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane za psa podľa § 7 ods. 3 písm. a) a c) tohto 

všeobecne záväzného nariadenia v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to 
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane za psa,  najneskôr 
v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona o miestnych daniach, inak nárok na príslušné zdaňovacie 
obdobie zaniká. Ak daňovník drží viac psov, správca dane zníži daň len za jedného psa. 

 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
§ 8 

 
1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Spišská Nová Ves okrem 
pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník). Sú to najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, 
mestská zeleň a pod. 
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2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného 
priestranstva rozumie: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia, 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, 
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
d) umiestnenie skládky, 
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 
3. Správca dane určuje v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach tieto sadzby za 

každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň 
nasledovne: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenie: 

- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety, stánky, 
ambulantný predaj z auta a pod.): 

• do 2 m2 1,70 eur 
• od 2 m2 do 5 m2 1,30 eur 
• od 5 m2 do 10 m2 1,10 eur 
• od 10 m2 do 30 m2 1,05 eur 
• od 30 m2 1,00 eur 

 
- letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek 0,11 eur 

 
b) umiestnenie stavebného zariadenia 0,17 eur 
c) umiestnenie skládky 0,27 eur 
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií: 

• umiestnenie cirkusu 0,14 eur  
• umiestnenie zábavných zariadení 

(lunaparky, kolotoče, strelnice) 0,11 eur 
 

e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 
• osobné vozidlo na sídliskách 0,015 eur 
• osobné vozidlo v ochrannom pásme 

pamiatkovej zóny 0,044 eur 
• nákladné vozidlo 0,022 eur 
• vozidlo taxislužby 0,073 eur 
• vozidlo autoškoly 0,043 eur  

 
 

4. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 
5. V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva. 
 

6. Správca dane poskytne oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za: 
a) kultúrne, športové, cirkevné akcie, akcie na ochranu zdravia, na ochranu životného 

prostredia a iné verejno-prospešné akcie usporiadané bez vyberania vstupného,  
b) akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely, 
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c) akcie, na ktorých sa finančne podieľa Mesto Spišská Nová Ves. 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva pre Spišský trh a Vianočný trh 
§ 8a 

 
1. Podľa  § 36 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje miestnu daň za užívanie 

verejného priestranstva a jej náležitosti pre konanie Spišského trhu a Vianočného trhu na 
území mesta Spišská Nová Ves. 

 
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva pre konanie Spišského trhu 

a Vianočného trhu je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním 
verejného priestranstva sa rozumie: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj alebo poskytovanie služieb (spotrebný 

a potravinársky tovar, doplnkové služby, hudobná produkcia, pohostinská a reštauračná 
činnosť), 

b) umiestnenie zariadenia na výstavu, propagáciu, prezentáciu, 
c) umiestnenie zábavného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, 
d) umiestnenie motorového vozidla za zariadením. 

 
Ustanovenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami 

§8b 
 

 Verejným priestranstvom pre konanie Spišského trhu a Vianočného trhu sú trhové miesta 
(ďalej len „trhové miesto“) určené trhovým poriadkom platným na území mesta Spišská 
Nová Ves (verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Spišská 
Nová Ves okrem pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. 
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).  

 Sú to najmä  komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, mestská zeleň a pod.  
 
 

Základ dane a osobitné spôsoby užívania 
§ 8c 

 
1. Základom dane za užívanie trhového miesta je výmera užívaného trhového miesta v m2. 
 
2. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. a)  na predaj spotrebného a potravinárskeho tovaru 

(s výnimkou ovocia a zeleniny) a poskytovanie služieb neuvedených v ods. 3 a 4 tohto 
ustanovenia sa prideľuje v bežných metroch (ďalej len „bm“), ktoré vyjadrujú dĺžku 
zariadenia z čelnej strany, pričom dĺžka jedného bm zároveň zahŕňa šírku (hĺbku) trhového 
miesta v rozsahu 3 bm, na ktorom bude zariadenie slúžiace na predaj alebo poskytovanie 
služieb umiestnené. 

 Výpočet  -  1 bm predstavuje 3 m2 (dĺžka 1 bm x šírka 3 bm = 3 m2). 
 
3. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. a)  na poskytovanie doplnkových služieb so 

stravovaním a občerstvením (napr. langoše, trdelníky, cukrová vata, pukance, kukurica, 
ľadová triešť, medovina a pod.) a hudobnej produkcie  sa prideľuje v bm, ktoré vyjadrujú 
dĺžku zariadenia z čelnej strany, pričom dĺžka 1 bm zároveň zahŕňa šírku (hĺbku) trhového 
miesta v rozsahu 4 bm, na ktorom bude zariadenie slúžiace na predaj alebo poskytovanie 
služieb umiestnené. 

 Výpočet  - 1 bm  predstavuje 4 m2 (dĺžka 1 bm x šírka 4 bm = 4 m2). 
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4. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. a)  na poskytovanie pohostinskej a reštauračnej 
činnosti, rýchleho občerstvenia a stravovania (vrátane predaja alkoholických nápojov na 
priamu konzumáciu) sa prideľuje v bm, ktoré vyjadrujú dĺžku zariadenia z čelnej strany, 
pričom dĺžka 1 bm zároveň zahŕňa šírku (hĺbku) trhového miesta v rozsahu 10 bm, na 
ktorom bude zariadenie slúžiace na predaj alebo poskytovanie služieb umiestnené. 

 Výpočet  - 1 bm  predstavuje 10 m2 (dĺžka 1 bm x šírka 10 bm = 10 m2). 
 
5. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. b) sa prideľuje v m2. 
 
6. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. c) sa prideľuje v m2. 
 
7. Trhové miesto podľa § 8a ods. 2 písm. d)  na umiestnenie motorového vozidla za zariadením 

(ďalej len „vozidlo“) sa prideľuje v bm, ktoré vyjadrujú dĺžku vozidla, pričom dĺžka 1 bm 
zároveň zahŕňa šírku (hĺbku) trhového miesta v rozsahu 2 bm, na ktorom bude vozidlo 
umiestnené. 

 Výpočet  - 1 bm  predstavuje 2 m2 (dĺžka 4 bm x šírka 2 bm = 8  m2, dĺžka 7 bm x šírka 
2 bm = 14 m2, dĺžka 9 bm x šírka 2 bm = 18 m2). 

 
 

Sadzba dane - Spišský trh 
§ 8d 

 
 Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie trhového miesta v eurách za každý aj začatý 

m2  (s prihliadnutím na bm) osobitne užívaného trhového miesta a každý aj začatý deň 
nasledovne:  

  
1. Zariadenia so spotrebným a potravinárskym tovarom 

 a) do 5 bm   
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  1 3 7,10  21,30  85,20    
  2 6 4,35  26,10  104,40    
  3 9 3,50  31,50  126,00    
  4 12 3,09  37,08  148,32    
  5 15 2,84  42,60  170,40    
         
 b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm   
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  1 3 6,84  20,52  82,08    
  

 
       

2. Zariadenia poskytujúce doplnkové služby 
 a) do 5 bm   
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  1 4 5,94  23,76  95,04    
  2 8 3,57  28,56  114,24    
  3 12 2,84  34,08  136,32    
  4 16 2,47  39,52  158,08    
  5 20 2,25  45,00  180,00    
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 b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm   
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  1 4 5,75  23,00  92,00    
         

3. Zariadenia poskytujúce pohostinskú a reštauračnú činnosť 
 a) do 10 bm   
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  3 30 2,30  69,00  276,00    
  4 40 1,85  74,00  296,00    
  5 50 1,58  79,00  316,00    
  6 60 1,40  84,00  336,00    
  7 - 8 80 1,11  88,80  355,20    
  9 - 10 100 0,94  94,00  376,00    
         
 b) nad 10 bm    
  bm m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  20 200 0,83  166,00  664,00    
  30 300 0,79  237,00  948,00    
  40 400 0,77  308,00  1 232,00    
  50 500 0,76  380,00  1 520,00    
  51 a viac*        501 0,82  410,82  1 643,28    
  *a viac  - sadzba sa prepočíta podľa m2   
         
 c) letné terasy počas konania trhu  
  sadzba dane sa určuje vo výške 50 % podľa sadzobníka ods. 3 písm. a) a b) 
         

4. Zariadenia určené na výstavu, propagáciu, prezentáciu - za  m2 
  m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

   

  1 4,75  4,75  19,00     
  

 
       

5. Zábavné zariadenia, lunaparky, atrakcie 
 a) lunaparky, atrakcie - počas trhu    
  m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

   

  1 1,70  1,70  6,80     
         
 b) maringotka (nákladné auto bez prívesu)     
  m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

   

  1 1,70  1,70  6,80     
         
 c) ostatné obslužné zariadenia    
  m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

m2/1 deň  v 
eurách 

4 dni  v eurách 
   

  1 2,00  2,00  8,00    
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 d) lunaparky, atrakcie - pred konaním trhu    
  m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

   

  1 0,50  0,50  2,00     
  * sadzba sa prepočíta podľa aktuálneho počtu dní  
         
 e) zábavné hry, videohry a pod.     
  do m2 

1 m2/1 deň 
v eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

   

  10 3,50 € 35,00  140,00     
  20 2,03 € 40,60  162,40     
  30 1,54 € 46,20  184,80     
         

6. Umiestnenie motorového vozidla za stánkom – sadzba za 1 vozidlo 
  bm - do m2 

1 m2/1 deň v 
eurách 

daň za 1 deň v 
eurách 

daň za 4 dni v 
eurách 

  

  4 8 0,35  2,80  11,20    
  7 14 0,27  3,78  15,12    
  9 18 0,27  4,86  19,44    

 
Sadzba dane – Vianočný trh 

§ 8e 
 

 Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie trhového miesta v eurách za každý aj začatý 
m2  (s prihliadnutím na bm) osobitne užívaného trhového miesta a každý aj začatý deň 
nasledovne:  

 
1. Zariadenia so spotrebným a potravinárskym tovarom 

a) do 5 bm 

bm m2 
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

1 3 7,00  21,00  63,00  
2 6 4,12  24,72  74,16  
3 9 3,15  28,35  85,05  
4 12 2,67  32,04  96,12  
5 15 2,38  35,70  107,10  

b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm 

bm m2 
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

1 3 7,00  21,00  63,00  

2. Zariadenia poskytujúce doplnkové služby 
a) do 5 bm 

bm m2 
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

bm m2 sadzba m2/1 deň 3 dni 
1 4 6,09  24,36  73,08  
2 8 3,50  28,00  84,00  
3 12 2,64  31,68  95,04  
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4 16 2,21  35,36  106,08  
5 20 1,95  39,00  117,00  

b) za 1 bm presahujúci dĺžku 5 bm 

bm m2 
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

1 4 6,09  24,36  73,08  

3. Zariadenia poskytujúce pohostinskú a reštauračnú činnosť 
- do 10 bm 

bm m2  
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

3 30 1,56  46,80  140,40  
4 40 1,24  49,60  148,80  
5 50 1,04  52,00  156,00  
6 60 0,92  55,20  165,60  
7 70 0,82  57,40  172,20  
8 80 0,75  60,00  180,00  

9 - 10 100 0,63  63,00  189,00  

4. Umiestnenie motorového vozidla za stánkom - sadzba za 1 vozidlo 

bm - do m2 
1 m2/1 deň v 

eurách 
daň za 1 deň v 

eurách 
daň za 3 dni v 

eurách 

4 8 0,46  3,68  11,04  
7 14 0,36  5,04  15,12  
9 18 0,36  6,48  19,44  

 
 
 

Kritéria vyrubenia dane  
§ 8f 

 
1. Daň podľa § 8d ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vyrubí takto: 

a)  podľa písm. a)  v prípade umiestnenia zariadenia v rozsahu 1 až 5 bm, 
b) podľa písm. a) v prípade umiestnenia viacerých zariadení, ktorých súčet dĺžky 

nepresiahne rozsah 5 bm, pričom za umiestnenie viacerých zariadení na jednom mieste sa  
vyrubí daň podľa súčtu dĺžky; v prípade umiestenia zariadení  oddelene (na rôznych 
miestach) sa vyrubí daň za každé zariadenie samostatne, 

c) podľa písm. a) a b) v prípade umiestenia zariadenia nad 5 bm do 10 bm, pričom za 
umiestenie viacerých zariadení nad 5 bm do 10 bm na jednom mieste sa vyrubí daň podľa 
súčtu dĺžky týchto zariadení a to tak, že k sadzbe za 5 bm sa pripočíta sadzba za každý 
ďalší bm podľa písm. b), 

d) podľa písm. a) a b) v prípade umiestenia viacerých zariadení nad 5 bm do 10 bm 
oddelene (na rôznych miestach) sa vyrubí daň za každé zariadenie samostatne a to tak, že 
v prípade prvého zariadenia sa použije sadzba podľa písm. a) a v prípade druhého 
zariadenia sa použije časť zostávajúcej sadzby do 5 bm a pripočíta sa sadzba za každý 
ďalší bm podľa písm. b); podobne sa postupuje aj v prípade viac ako dvoch zariadení, 

e) v prípade zariadenia presahujúceho 10 bm sa s prihliadnutím na kapacitné možnosti 
postupuje podľa § 8f ods. 1 písm. c) a d). 
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2. Pri vyrubení dane podľa § 8d ods. 2 vrátane kombinácie s ods. 1 sa postupuje podľa § 8f 
ods. 1. V prípade zariadenia, ktorým je motorové vozidlo (napr. príves, karavan, pojazdná 
predajňa a pod.) sa k vyrubenej dani pripočíta aj daň podľa § 8d ods. 6. 

 
3. Daň podľa § 8d ods. 3 sa vyrubí takto: 

a) podľa písm. a) a b) môže jeden daňovník (účastník trhu) umiestniť zariadenie (viac 
zariadení) na jednom mieste v rozsahu do 10 bm alebo do 50 bm a nad 50 bm 
s prihliadnutím na kapacitné možnosti, 

b) podľa písm. c) sa vyrubí daň za zariadenia letných terás, ktorým bolo vydané povolenie 
Mestom Spišská Nová Ves na sezónne poskytovanie služieb pred prevádzkarňou. 

 
4. Daň podľa § 8d ods. 4 sa vyrubí  maximálne v rozsahu 25  m2. 
 
5.  Daň podľa § 8d ods. 5 sa vyrubí na základe technických parametrov zariadenia. 
 
6. Daň podľa § 8d ods. 6 sa vyrubí: 

a) v prípadoch, keď dĺžka vozidla nepresiahne dĺžku umiestneného zariadenia, 
b)  v prípadoch, keď dĺžka vozidla presiahne dĺžku zariadenia, ale umiestnením nedôjde 

k obmedzeniu  umiestnenia iných zariadení. 
 
7. Daň podľa § 8d ods. 6  správca dane nevyrubí v prípadoch, keď technické podmienky 

trhového miesta neumožňujú umiestniť vozidlo za zariadením. 

8. V prípade predaja alebo poskytovania služieb dvoch a viacerých daňovníkov (účastníkov 
trhu) v jednom zariadení  sa vyrubí daň každému daňovníkovi samostatne za celú plochu 
zariadenia podľa príslušnej sadzby. 

 
9.  Daň sa vyrubuje za celé obdobie konania trhu; v prípade voľných trhových miest môže byť 

žiadateľovi trhové miesto pridelené  aj počas trhu (po  uplynutí  jedného alebo viacerých 
dní, v ktorých sa trh koná) – v týchto prípadoch sa odpočíta alikvotná časť dane podľa počtu 
uplynutých dní (napr. po 1. dni – 1/4, po 2. dni – 2/4 atď.). 

 
10.  Kritéria vyrubenia dane platia  aj pre konanie Vianočného trhu s tým, že sa primerane 

použije druh sadzby dane podľa účelu umiestneného zariadenia podľa § 8e a počtu dní 
konania trhu. 

  
11. Daň a poplatok správca dane vyrubí s prihliadnutím na kapacitné možnosti rozhodnutím na 

základe prihlášky alebo žiadosti a výberu daňovníkov (účastníkov trhu) podľa rozmerov 
trhových miest, údajov, sadzby a kritérií uvedených  v § 8d,§ 8e, § 8f. 

 
 
 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
§ 8g 

 
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania trhového miesta správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
   
2.  Za oznámenie sa považuje podanie prihlášky na Spišský trh alebo Vianočný trh, alebo  

žiadosť o účasť na trhu. 
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3. V oznámení  okrem údajov podľa osobitného predpisu daňovník uvedie: 
a)  fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane –  sortiment predaja alebo druh poskytovaných 

služieb, rozmery zariadenia,  motorového vozidla.  
 
 

Oslobodenie od dane alebo zníženie dane 
§ 8h 

  
1. Správca dane  oslobodzuje od dane zariadenie: 

a)  umiestnené usporiadateľom alebo príspevkovou organizáciou Mesta Spišská Nová Ves, 
ktoré súvisí s organizačnou prípravou a priebehom trhu vrátane sprievodných podujatí, 

b) na charitatívne a verejno-prospešné účely v prípadoch, keď zariadenie nie je umiestnené 
na účely predaja alebo poskytovania služieb, 

c) umiestnené usporiadateľom počas Vianočného trhu, v ktorom bude predaj pokračovať aj 
po skončení podujatia. 

 
2.   Správca dane zníži daň za užívanie verejného priestranstva počas konania Spišského trhu  
vyrubenú podľa § 8d ods. 1, 2, 3 písm. a) a b) a ods. 6 a počas konania Vianočného trhu 
vyrubenú podľa § 8e  o eurocenty nadol tak, aby suma vyrubenej dane zodpovedala sume 
v celých eurách. 
 

Daň za ubytovanie 
§ 9 

 
 
1. Sadzbu dane za ubytovanie určuje správca dane v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych 

daniach  vo výške 0,60 eur na  osobu a prenocovanie. 
 
2. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí 
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 
15 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.  

 
3. Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné 

ubytovanie je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť: 
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 
b) dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, 
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona o miestnych daniach adresu 

a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 
 
4. Platiteľ dane, ktorým je  právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci 

oznamovacej povinnosti uviesť: 
a) obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,  
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
c) dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, 
d) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona o miestnych daniach  adresu 

a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 
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5. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta 
Spišská Nová Ves evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre 
potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých 
ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania 
(deň príchodu a deň odchodu). 

  
6. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu 

podľa odseku 5. 
 
7. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad 

o zaplatení dane za ubytovanie. 
 
8. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné  

oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok za 
každé ubytovacie zariadenie na území mesta Spišská Nová Ves samostatne. 

 
9. Náležitosti oznámenia podľa odseku 8 určí správca dane. 

 
10. Daň za ubytovanie platiteľ dane odvedie správcovi dane  bez vyrubenia do 15. dní po 

ukončení príslušného štvrťroka. 
 
11. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 

vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladnici 
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží 
platiteľ v písomnej forme od správcu dane. 

 
Daň za predajné automaty 

§ 10 
 
 

1. Správca dane určuje v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach sadzbu dane za 
predajné automaty vo výške 50 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

2. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 

 
3. Daňovník je povinný na výzvu alebo pri kontrole správcom dane predložiť inventárny 

zoznam evidencie predajných automatov. 
 
 
 
 

ČASŤ TRETIA 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(„POPLATOK“) 
§ 11 

 
 

1. Poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 7 zákona o miestnych daniach. 
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2. Sadzbu poplatku správca dane určuje v súlade s ust. § 78  ods. 1 a § 83 zákona o miestnych 
daniach nasledovne: 
a) v súlade s § 78 ods. 1 písm. a) pri množstvovom zbere určuje sadzbu poplatku vo výške 

0,0141 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, 
b) v súlade s § 78 ods. 1 písm. b) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste 

trvalý alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť určuje 
sadzbu poplatku vo výške 0,0439 eura za osobu a kalendárny deň, 

c) v súlade s  § 78 ods. 1 písm. c)  určuje sadzbu poplatku vo výške 0,015 eura za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
 

3. Správca dane určuje pre účely výpočtu poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych 
daniach hodnotu koeficientu 1. 

 
4. V zmysle § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok uvedený v  § 11 ods. 2 písm. b) 

tohto všeobecne záväzného nariadenia vyrubuje správca dane rozhodnutím na celé 
zdaňovacie obdobie. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí. 

 
5. V zmysle § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) 

tohto všeobecne záväzného nariadenia správca dane nevyrubuje rozhodnutím, ale výšku 
predpisu  písomne oznámi poplatníkovi. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených 
v oznámení. 

 
6. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín uvedený v § 11 ods. 2 písm. c) 

tohto všeobecne záväzného nariadenia bude zaplatený poplatníkom v hotovosti pri jeho 
odovzdaní na zbernom dvore pre drobné stavebné odpady (areál Regionálnej skládky  
odpadov Kudelník II. Spišská Nová Ves).  
 

 
 

Zníženie poplatku 
§ 11a 

 
1. Správca dane na základe písomného oznámenia poplatok zníži o 80 %  za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves. 

 
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo mesta Spišská Nová Ves, 
alebo ich kópie a to najmä: 
a) poplatník navštevujúci predškolské zariadenie, poplatník študujúci na základnej škole, 

strednej škole, vysokej škole na území SR mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie o návšteve školy a súčasne aj potvrdenie o ubytovaní. 

 
b) poplatník pracujúci na území SR  mimo miesta trvalého pobytu: 

- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zdaňovacom období a 
súčasne aj potvrdenie o ubytovaní – potvrdenia vystavené v aktuálnom zdaňovacom 
období,  
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3. Podklady pre zníženie poplatku (hodnoverné doklady) predložené správcovi dane musia byť 
v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. V prípade, že podklady sú vyhotovené v inom 
ako štátnom jazyku, musia byť správcovi dane predložené spolu s prekladom do štátneho 
jazyka.  
 

4. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 2 § 11a tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
5. Správca dane môže žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú 

pobyt poplatníka mimo mesta Spišská Nová Ves.  
 
 
 

Odpustenie poplatku 
§ 11b 

 
1. Správca dane na základe písomného oznámenia poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní  v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves. 

 
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady vystavené v aktuálnom 

zdaňovacom období, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka v rámci 
zdaňovacieho obdobia mimo mesta Spišská Nová Ves, alebo ich kópie, a to najmä: 
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí: 

- potvrdenie o ubytovaní, alebo 
- nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, alebo 
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú pracovnú cestu do 

zahraničia, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy, alebo 
- potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia alebo základnej školy v zahraničí, 

alebo 
- rozhodnutie o vyrubení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte. 

 
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody: 

- rozhodnutie o výkone trestu, alebo 
- potvrdenie ústavu na výkon väzby, alebo 
- potvrdenie ústavu na výkon trestu odňatia slobody. 

 
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu: 

- potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci.  
 
3. Podklady pre odpustenie poplatku (hodnoverné doklady) predložené správcovi dane musia 

byť v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. V prípade, že podklady sú vyhotovené 
v inom ako štátnom jazyku, musia byť správcovi dane predložené spolu s prekladom do 
štátneho jazyka. 
 

4. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 2 § 11b tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
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5. Správca dane môže žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú 

pobyt poplatníka mimo mesta Spišská Nová Ves. 
 
 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  
§ 11c 

 
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe jeho žiadosti, 

ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže 
splnenie všetkých podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

 Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 

zákona o miestnych daniach, 
b) poplatok musí byť uhradený (poplatník musí mať preplatok na poplatku), 
c) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta Spišská Nová Ves. 
 

Postup pri zmiernení alebo odstránení tvrdosti zákona  
§ 11d 

 
1. Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

 
ČASŤ ŠTVRTÁ 

 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Spoločné ustanovenie 

§ 12 
 

1. Správu miestnych daní a  poplatku vykonáva Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom 
primátora mesta a poverených zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves. 
 

2. Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za  
predajné automaty v úhrne neprevyšujúcu sumu 2,00 eura. 

 
 
 

Záverečné ustanovenie 
§ 13 

 
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú úpravu miestnych daní, 

poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov. 
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3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

v Spišskej Novej Vsi. 
 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

dňa 15. 12. 2016 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2017. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
        PhDr. Ján Volný, PhD.  
              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


