
K bodu rokovania: č. 5 

 
 
        Spišská Nová Ves,  06. 12. 2011 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 15. 12. 2011 
 
PREDMET 
 
Dodatok  č. 1  k Všeobecne  záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová Ves 
č. 6/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 
mesta Spišská Nová Ves  
 
Predkladá:       Ing. Ľubomír Pastiran  
                          vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí 
 
Spracoval:       Ing. Pavol Košalko 
                          vedúci oddelenia správy daní a poplatkov 
                          Ing. Ľubomír Pastiran  
                          vedúci odboru financií, školstva a sociálnych vecí 
 
Prerokované:   Mestskou radou dňa 29. 11. 2011 
  
Podpisy:  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
1. schvaľuje 
 Dodatok č. 1 k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves 
2. ukladá 
Dodatok č. l k  VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta  

 
T: 16. 12. 2011 

        Z: prednosta MsÚ 



K bodu rokovania:  
 
 

 
Dôvodová správa 

 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves obsahuje 3 zmeny : 

- úprava sadzieb (bod 1.) 
- zmena počtu a termínov splátok dane (bod 2.) 
- legislatívne zmeny (bod 3.) 

K bodu 1. 
Navrhovaným zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností za m2 zastavanej plochy u 

 priemyselných stavieb z 1,710 € na 2,052 €, u stavieb na ostatné podnikanie z 2,340 € na 2,808 € a u 
ostatných stavieb z 0,800 € na 0,960 €, sa ročný predpis dane zvýši cca o 171 tis. €.  

Posledné zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností mesto Spišská Nová Ves vykonalo v  v roku 
2009, a to v porovnaní s rokom 2005 išlo o zvýšenie sadzieb u jednotlivých druhov stavieb v rozpätí 
od 4,8 % do 5,6 %.   

Podrobná sumárna rekapitulácia predpisov za rok 2011 podľa jednotlivých druhov 
nehnuteľností je uvedená v pripojenej tabuľke č. 1.  
K bodu 2.  

V predchádzajúcich rokoch vyrubená daň z nehnuteľností bola splatná v troch splátkach; 
prvá splátka do 31. mája, druhá splátka do 30. septembra a tretia splátka do 30. novembra. Úpravou 
počtu splátok z troch na dve splátky, ako aj úpravou termínu splátok (termín 1. splátky do 31. mája 
a termín druhej splátky do 31. októbra) sledujeme efektívnejšie vyberanie daní ako aj 
rovnomernejšieho napĺňanie príjmov rozpočtu.  
K bodu 3)  

Od 1. 1. 2012  nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa ruší zákon SNR 
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 
znení zmien a doplnkov. Na základe tejto legislatívnej zmeny, upravili sme text § 24 ods. 1 
predmetného VZN. 
Spracoval: Ing. Košalko Pavol 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu rokovania: č. 5 
Návrh dodatku č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta  Spišská Nová Ves č. 6/2009 o podmienkach 
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na   

v y d a n í 
dodatku č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta  Spišská Nová Ves č. 6/2009 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves (ďalej 
len VZN č. 6/2009). 
 Týmto dodatkom sa VZN č. 6/2009 mení a dopĺňa takto: 

1. V § 11 odsek 1  znie: 
„(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
nasledovne: 

 a) 0,210 € za stavby  na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  
 hlavnú stavbu,  
 b)  0,210 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

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

 c) 0,560  € za  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

 d) 0,870 €  za  samostatne  stojace garáže a  samostatné stavby hromadných garáží        a 
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,        

 e) 2,052 €  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace    
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 

 f) 2,808 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

 g) 0,960 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).“ 
 

2. V § 23 odsek 1 a odsek 2  znejú:  
„(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch splátkach; prvá splátka do        31. mája, 

druhá splátka do 31. októbra zdaňovacieho obdobia. 
(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne sumu 35,00 € a právnickej osobe 335,00 

€ je splatná naraz do 31. mája zdaňovacieho obdobia.“    
 

3. V § 24 odsek 1 znie: 
„(1)V prípadoch týmto nariadením neupravených, v konaní vo veciach dane z nehnuteľností sa 

postupuje podľa 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.“ 

 
 
Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2009 zostávajú  nezmenené.  

  
Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 sa  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznieslo 
dňa ………….. a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012. 

 



K bodu rokovania:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             PhDr. Ján Volný, PhD. 
         primátor mesta 
 
 

 
 
 
 
              


