
 
 



DODATOK č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych 

daniach 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych daniach sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 1 vrátane nadpisu znie: 

 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

§ 1 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v 
nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov z a v á d z a na 
území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. januára 2009 tieto miestne dane: 
  
 a) daň za psa, 
 b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
 c) daň za ubytovanie, 
 d) daň za predajné automaty. 

 e) daň z nehnuteľností  ( podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností    
 na území mesta Spišská Nová Ves sú schválené vo  VZN č. 5/2008 ) 
 
2.  § 10 vrátane nadpisu znie: 

§ 10 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane  za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva.  

 
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä 
mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, mestská zeleň a pod. Za verejné 
priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, 
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.  Verejným priestranstvom na účely tohto 
zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
 a)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,  
 b) umiestnenie stavebného zariadenia,  
 c) umiestnenie  skládky,   
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 d) zariadenia   cirkusu,   lunaparku a iných atrakcií,   
 e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto), 
 f ) umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení. 
 
3. § 28 vrátane nadpisu znie: 

 
§ 28 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane  a platenie dane 
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na tlačive 
vydanom mestom Spišská Nová Ves ( príloha č. 1 VZN)  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti. 
(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.   
 
(4) Ak   daňová   povinnosť  zanikne  a  daňovník  oznámi  túto skutočnosť správcovi dane do  
30 dní odo dňa zániku dňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak 
daňovník v lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
 

 
 

 Tento dodatok bol schválený uznesením MsZ č................ zo dňa 18.06.2009 
a účinnosť nadobudne 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. ........... 

 
 
 
 
 
 
 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
                            primátor mesta 

 
 
 
 



Dôvodová správa k Dodatku č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych 

daniach 
 

  
 Navrhované zmeny týkajúce sa Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2008 
o miestnych daniach sú vykonané na základe upozornenia prokurátora zo dňa 26.5.2009 
a v súlade zo zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. 
 Zmeny sa týkajú týchto ustanovení: 
 
1. § 1 - Úvodné ustanovenie 
 V tomto ustanovení boli vymenované miestne dane, ktoré mesto Spišská Nová Ves 
vyberá s výnimkou dane z nehnuteľností a to z dôvodu, že podmienky vyberania a 
vyrubovania dane z nehnuteľností sú uvedené v samostatnom všeobecne záväznom nariadení. 
 Pre prehľadnosť a lepšiu informáciu občanov dopĺňame úvodné ustanovenie VZN 
o miestnych daniach o tom, že Mesto Spišská Nová Ves vyberá aj daň z nehnuteľností 
a k tomu je samostatné VZN.  
 
2. § 10 -  Premet dane za užívanie verejného priestranstva 
 V tomto ustanovení upresňujeme definíciu  verejného priestranstva za účelom 
vyrubenia predmetnej miestnej dane. 
 
3. § 28 Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane za predajné automaty. 
 Súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach bude príloha č. 1 – 
Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti za predajné automaty, kde sú uvedené všetky 
údaje potrebné pre správne vyrubenie predmetnej dane. 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Košalko Pavol 
vedúci referátu daní a poplatkov  

 

        
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k VZN o miestnych daniach 
Oznámenie 

o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti  k dani za predajné automaty 
 

 
Daňovník – fyzická alebo právnická osoba  
ktorá predajné automaty prevádzkuje          
(Obchodné meno a názov)                          ......................................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
Sídlo, miesto podnikania:                            ........................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
IČO:              ........................................................................   
 
Zastúpená: meno, priezvisko, 
Adresa trvalého pobytu:          ......................................................................... 
 
 
 
oznamuje správcovi dane Mesto Spišská Nová Ves *vznik,  *zánik daňovej povinnosti: 
 
*názov prevádzky, v ktorej je umiestnený predajný automat: ................................................. 
 
................................................................................................................................................... 
 
*počet umiestnených predajných automatov: .......................................................................... 
 
*deň začatia prevádzkovania predajného automatu: ............................................................... 
 
*deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu: ........................................................ 
 
*druh, typ a názov predajného automatu: ............................................................................. 
 
*výrobné číslo predajného automatu: ................................................................................... 
 
 
Poučenie: 
 Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej  a pri zániku daňovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných 
automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa  
 
       podpis a pečiatka daňovníka 
 


