




Dôvodová správa k Dodatku . 1 k VZN . 2/2016 

K bodom   1. – 3. 
 K návrhu zvýšenia sadzieb u dani z nehnute ností dochádza z dôvodu nedostato ných 
finan ných zdrojov mesta na vykrytie plánovaných výdavkov mesta na rok 2020. 

Navrhovaným zvýšením sadzieb dane z pozemkov z 0,42 % na 0,48 % predpokladáme 
vyšší predpis oproti roku 2019 cca o iastku 19 tis. eur.  

Sadzbu dane zo stavieb pod a  jednotlivých druhov stavieb navrhujeme zvýši   
o 15 %. Po zvýšení by sadzby dane  pod a jednotlivých druhov boli nasledovné:    

Druh stavby    sadzba v roku 2019  návrh na rok 2020 
     eur/m2              eur/m2  
stavby na bývanie   0,210    0,242 
po nohospodárske stavby  0,210    0,242 
chaty     0,560    0,644 
garáže     0,870    1,000 
priemyselné stavby   2,052    2,359 
stavby na ostatné podnikanie  2,808    3,229 
ostatné stavby    0,960    1,104 
Navrhovaným zvýšením  predpokladáme vyšší predpis na dani zo stavieb oproti roku 2019 
cca o 214 tis. eur. 

Sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov navrhujeme zvýši  o 15 %. Po zvýšení by 
sadzby boli nasledovné: 

Druh      sadzba v roku 2019  návrh na rok 2020 
     eur/m2              eur/m2  
byt     0,210    0,242 
nebytový priestor   0,950    1,093 

Navrhovaným zvýšením predpokladáme vyšší predpis u dani z bytov oproti roku 2019 cca 
o 21 tis. eur. 

K bodom  4. – 8.  
 V súlade s § 17 ods. 3  a § 29 zákona . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  navrhujeme  zníži
da  z nehnute ností a da  za psa o 50 % fyzickým osobám starším ako 64 rokov. 
V predchádzajúcich obdobiach  bola da  z nehnute ností a da  za psa znížená  o 50 %  
fyzickým osobám starším ako 70 rokov. Takýmto návrhom zníženia vekovej hranice na 
poskytnutie 50 % zníženia dane z nehnute ností  a dane za psa predpokladáme nižší ro ný 
predpis cca o 17 tis. eur.  

alej navrhujeme oslobodi  od dane za psa da ovníkov, ktorí získali psa zo Stanice 
pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi na dobu dvanástich mesiacov.  



K bodom 9. – 10. 
Pri dani za užívanie verejného priestranstva sme znížili da  u letného posedenia 

s umiestnením stolov a stoli iek bez pódia  z 0,11 eur/m2/de  na 0,08 eur/m2/de . Zvýšili sme 
da  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska v ochrannom pásme 
pamiatkovej zóny z doterajších 0,044 eur/m2/de  na 0,090 eur/m2/de  a tiež sme zvýšili 
sadzbu za trvalé parkovanie na sídliskách z doterajších 0,015 eur/m2/de  na 0,080 eur/m2/de . 
V predchádzajúcich rokoch bolo trvalé parkovanie osobným  vozidlom na sídliskách povolené 
len fyzickej osobe s postihnutím v oblasti mobility, ktorá bola držite om parkovacieho 
preukazu. V roku 2019 výška dane pre tieto fyzické osoby  bola 0,015 eur/m2/de . Pre rok 
2020 navrhujeme výšku dane ponecha .   

K bodom 11. - 13. 
 Pri ur ovaní sadzby poplatku za komunálne odpady musíme vychádza  zo sú tu 
priemerných nákladov na zabezpe enie innosti nakladania s komunálnymi odpadmi. Výška 
predpokladaných nákladov na rok 2020 je 1 200 tis. eur.  Na základe predpokladanej  výšky  
nákladov  navrhujeme tieto sadzby poplatku za komunálne odpady: 

pri množstvovom zbere navrhujeme zvýšenie poplatku z 0,0141 eura za 1 liter 
komunálnych odpadov na 0,0233 eura za 1 liter komunálnych odpadov, 
u poplatníkov – fyzických osôb navrhujeme sadzbu poplatku na osobu a kalendárny 
de   zvýši  z 0,0439 eura (ro ný poplatok 16,02 eura) na 0,0655 eura (ro ný poplatok 
23,97 eura). 

Zárove  Dodatkom . 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu . 2/2016  navrhujeme  zníži
sadzbu poplatku za komunálne odpady  o 50 % fyzickej osobe staršej ako 62 rokov. Pri takto 
ur enej vekovej hranici v Dodatku k VZN bude zníženie poplatku vykonané bez žiadosti 
poplatníka už pri vyrubení poplatku na rok 2020. Týmto bude do zna nej miery odbúraná 
administratívna náro nos  ako pre ob anov, tak aj pre  mestský úrad. V sú asnosti evidujeme 
v našom meste cca 8 100 ob anov starších ako 62 rokov. 

Takýmito zmenami v sadzbách poplatku a v poskytovaní zníženia poplatku 
predpokladáme predpis poplatku v roku 2020 u fyzických osôb cca 700 tis. eur, o je vyšší  
oproti roku 2019 cca o 198 tis. eur a u právnických osôb predpokladáme predpis cca 498 tis. 
eur, o je vyšší oproti roku 2019 o 197 tis. eur. 

Pri žiadosti o zníženie poplatku u poplatníka, ktorý navštevuje predškolské zariadenie, 
poplatníka študujúceho na základnej škole, strednej škole, vysokej škole na území SR mimo 
miesta trvalého pobytu nebudeme vyžadova  potvrdenie o návšteve školy v zmysle zákona 
. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej zá aže využívaním 

informa ných systémov verejnej správy.  Potvrdenie  si správca dane vytla í prostredníctvom 
informa ného systému na základe poskytnutých údajov poplatníkom – meno, priezvisko 
a rodné íslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta. 

Spracoval: 
Ing. Pavol Košalko 
vedúci oddelenia správy daní a poplatkov
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Spišská Nová Ves 

 

 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
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   
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves 
 

Úvodné ustanovenie 
§ 1 

Predmet dodatku 
 Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „VZN“) takto: 

§ 2 
Základné ustanovenie 

1. ČASŤ DRUHÁ, § 3 Daň z pozemkov ods. 2 znie: 
„Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,48 %“  

 
2. ČASŤ DRUHÁ, § 4 Daň zo stavieb ods. 1 znie:   

„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 0,242 eur/m2 

b) stavy na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej  
pôdohospodárskej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 0,242 eur/m2 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,644 eur/m2 
d) samostatne stojace garáže 1,000 eur/m2 
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e) stavby hromadných garáží 1,000 eur/m2 
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 1,000 eur/m2 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,359 eur/m2 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou  
činnosťou 3,229 eur/m2 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 1,104 eur/m2“ 
 
3. ČASŤ DRUHÁ, § 5 Daň z bytov znie: 

„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 každá aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne: 
a) byt 0,242 eur/m2 
b) nebytový priestor 1,093 eur/m2“  

 
4. ČASŤ DRUHÁ, § 6 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  ods. 1 písm. a)  znie: 

„a) u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické 
osoby staršie ako 64 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu 
o 50 %,“ 

  
5. ČASŤ DRUHÁ, § 6 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  ods. 3  písm. a) a b) 

znie: 
„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 v hmotnej núdzi, fyzických 

osôb starších ako 64 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 64 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%.“ 

 
6. ČASŤ DRUHÁ, § 7 Daň za psa ods. 3 znie: 

„Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach znižuje daň za psa 
u týchto daňovníkov nasledovne: 
a) fyzickým osobám starším ako 64 rokov o 50%, 
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b) 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 o 50%.“ 

 
7. ČASŤ DRUHÁ, § 7 Daň za psa ods. 4 znie: 

„Daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane za psa podľa § 7 ods. 3 písm. a) a b) tohto 
VZN 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.“ 

 
8. ČASŤ DRUHÁ, § 7 Daň za psa sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý  znie: 

„Správca dane oslobodzuje od dane za psa daňovníka, ktorý získal psa zo Stanice 
pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi. Nárok na oslobodenie si daňovník 
uplatňuje pri podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a doloží „Kúpnu zmluvu 
o predaji psa“. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov od platenia dane. 
Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po kúpe psa z útulku alebo 
od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal premetom 
dane za psa.“ 

 
9. ČASŤ DRUHÁ, § 8 Daň za užívanie verejného priestranstva ods. 3 písm. a) znie: 

„ a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenie: 
- zariadenie 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 posedenie s umiestnením stolov a stoličiek na pódiu 0,11 eur 
- letné posedenie s umiestnením stolov a stoličiek bez pódia 0,08 eur“ 

 
10. ČASŤ DRUHÁ, § 8 Daň za užívanie verejného priestranstva ods. 3 písm. e) znie: 

„e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 
• osobné vozidlo na sídliskách 0,080  eur 

• osobné vozidlo v ochrannom pásme 
pamiatkovej zóny 0,090 eur 

• nákladné vozidlo 0,022 eur 
• vozidlo taxislužby 0,073 eur 
• vozidlo autoškoly 0,043 eur 
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 Žiadateľom o trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska – osobné vozidlo na 
sídliskách a osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny - musí byť 
vlastník alebo držiteľ motorového vozidla. O trvalé parkovanie – osobné vozidlo na 
sídliskách a osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny - môže požiadať 
vlastník alebo držiteľ motorového vozidla len v lokalite, kde má žiadateľ trvalý 
alebo prechodný pobyt, sídlo alebo miesto podnikania.    

Správca dane zníži daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie  
– osobné vozidlo na sídliskách a osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej 
zóny zo sadzby 0,080 eur/m2/deň alebo sadzby 0,090 eur/m2/deň na sadzbu 0,015 
eur/m2/deň fyzickej osobe s postihnutím v oblasti mobility, čo fyzická osoba 
dokladuje posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom je fyzická osoba   
držiteľom parkovacieho preukazu.“ 

  
11. ČASŤ TRETIA, § 11 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(„POPLATOK“) ods. 2 znie: 
„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 0,0233 eura za jeden liter komunálnych 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 0,0655 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.“ 
 

12. ČASŤ TRETIA, § 11a Zníženie poplatku ods. 2 písm. a) znie: 
„poplatník navštevujúci predškolské zariadenie, poplatník študujúci na základnej škole, 
strednej škole, vysokej škole na území SR mimo miesta trvalého pobytu: 

- potvrdenie o ubytovaní a súčasne údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné 
číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie 
statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému.“ 
 

13. ČASŤ TRETIA, do § 11a Zníženie poplatku sa dopĺňa  ods. 6, ktorý  znie: 
„Správca dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníži poplatok o 50 % 
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov veku na základe dátumu 
narodenia.“ 
 

Záverečné ustanovenie 
§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

1. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 bol zverejnený 
vyvesením na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta Spišská Nová Ves od 
26. 11. 2019. 
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2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 na zasadnutí dňa 12. 12. 2019, pod 
č. ......./2019; dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016  bol 
vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa ............2019 a nadobúda účinnosť 
dňom 01. 01. 2020.“ 

 
 
 
 

          Ing. Pavol Bečarik 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


