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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA
O MIESTNYCH DANIACH

je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.
Vyvesený: 27. 11. 2013
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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Mesto Považská Bystrica na základe § 6 ods.1 zákona 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica o miestnych
daniach (ďalej len VZN).
(2) VZN upravuje podmienky ukladania a vyberania miestnych daní na území mesta
Považská Bystrica od 1. januára 2014.
(3) Mesto Považská Bystrica ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie.
DRUHÁ ČASŤ
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).
Daň z pozemkov
§ 3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území mesta Považská Bystrica a všetkých jeho
katastrálnych územiach hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za:
– lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,1400 €,
– rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,1400 €.
§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov pre mesto je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky:

0,50 %,
0,36 %,
0,54 %,
0,25 %,
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0,55 %,
0,41 %.

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu:
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica
0,200 €,
2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov

0,150 €,

3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá

0,130 €,

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach
mesta
0,250 €,
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta
0,600 €,
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov v celom
meste a všetkých katastrálnych územiach mesta
0,770 €,
e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica
3,350 €,
2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov

3,080 €,

3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá

2,350 €,

f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1. v katastrálnom území: Považská Bystrica

3,350 €,

2. v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov

3,080 €,

3. v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá

2,350 €,
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g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) v celom meste a vo všetkých
katastrálnych územiach mesta
1,150 €.
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu:
a) v katastrálnom území: Považská Bystrica

0,200 €,

b) v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,
Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov
0,170 €,
c) v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá

0,130 €,

(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť:
a) v katastrálnom území: Považská Bystrica

3,350 €,

b) v katastrálnych územiach: Dolný Moštenec, Horný Moštenec,
Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov,
Šebešťanová, Zemiansky Kvašov

3,180 €,

c) v katastrálnych územiach: Orlové, Podvažie, Považská Teplá

2,350 €,

(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj
začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na iné účely ako
podnikanie a inú zárobkovú činnosť v celom meste a všetkých katastrálnych územiach
mesta
0,770 €,
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych
vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, doložiť písomné vyjadrenie príslušného orgánu;
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b) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie,
ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany
vody II. stupňa a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie
ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd
stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou,
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, doložiť písomné vyjadrenie príslušného
orgánu.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome je pre katastrálne
územie:
a) Považská Bystrica
10,00 €,
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov,
Orlové, Podmanín, Považská Teplá, Považské Podhradie,
Podvažie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov
7,00 €.
(2) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v bytovom dome je

50,00 €.

§9
Zľavy a oslobodenia od dane
(1) Mesto poskytne daňovníkovi zľavu na dani za psa vo výške 50 %:
a) držiteľovi preukazu ŤZP alebo ŤZP/S,
b) osamelo žijúcemu starobnému dôchodcovi v bytovom dome.
(2) Nárok na zľavu na dani za psa podľa ods. 1 písm. a) daňovník preukáže doložením
fotokópie preukazu ŤZP, resp. ŤZP/S v príslušnom kalendárnom roku. V nasledujúcich
rokoch mu bude zľava uplatnená automaticky.
(3) Nárok na zľavu na dani za psa podľa ods. 1 písm. b) daňovník preukáže doložením
čestného prehlásenia, že ide o osamelo žijúcu osobu a kópie rozhodnutia o priznaní
starobného dôchodku.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
POVAŽSKÁ BYSTRICA O MIESTNYCH DANIACH
VZN 3/2013

Strana 6 z 10

(4) Od dane za psa sú oslobodení:
a) nevidiace osoby,
b) bezvládne osoby,
c) Okresné riaditeľstvo PZ SR Považská Bystrica, Mestská polícia Považská Bystrica.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 10
Sadzba dane, oslobodenie
(1) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok:
a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je
35,00 €,
b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je
170,00 €.
(2) Od dane za predajné automaty sú oslobodené:
a) automaty umiestnené v školských zariadeniach,
b) automaty na mlieko.
§ 11
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené:
a) obchodný názov firmy – prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ automatu.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane stanovená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100,00 €.
§ 13
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde je uvedené:
a) obchodný názov firmy - prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ prístroja.
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ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve mesta okrem pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona
(napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
(2) Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr.: lešenie, stavebný
výťah a pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia
staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii
inžinierskych sietí, plocha rozkopávky verejného priestranstva. Za plochu
rozkopávky sa považuje plocha výkopu, ktorá sa vypočíta ako súčin šírky a dĺžky
výkopu.
c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie vozidlom
(napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom
mieste v zmysle dopravného značenia.
(3) V pochybnostiach je Mesto Považská Bystrica oprávnené rozhodnúť, či ide
o verejné priestranstvo.
§ 15
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je 0,20 €
za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny –
prebytkov z vlastnej úrody, výpestkov a výrobkov je 0.20 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných
pultov, mobilných predajných zariadení, zariadení slúžiacich na propagačné a reklamné
účely, ambulantný predaj a iné) je stanovená na 0.80 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia je 0.20 € za m2 a deň užívania
verejného priestranstva.
(5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je 0.40 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva. Za umiestnenie skládky tuhých palív 0,20 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste je
0.15 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
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(7) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkoviskách,
parkovacích pruhoch, parkovacích pásoch pre potreby fyzických a právnických osôb je
0,10 € za m2 a deň.
(8) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkoviskách,
parkovacích pruhoch, parkovacích pásoch pre potreby zdravotne ťažko postihnutej osoby
oprávnenej používať osobitné označenie vozidla (parkovací preukaz pre FO so zdravotným
postihnutím) je 0,005 € za m2 a deň.
(9) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú prevádzkované
pohostinské, stravovacie a kaviarenské služby (exteriérové sedenie) je pre katastrálne
územie:
a) Považská Bystrica
0.08 € za m2 a deň
b) Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové,
Podmanín, Podvažie, Považské Podhradie, Považská Teplá,
Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov
0.04 € za m2 a deň
(10) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je:
a) počas schválenej doby 0,20 € za m2 rozkopávky a deň,
b) 1 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň, do 15 dní po schválenej dobe
užívania vrátane 15. dňa,
c) 2 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň nad 15 dní po schválenej dobe
užívania.
§ 16
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. a) je daňovník
povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica.
K žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.
(3) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. b) je daňovník
povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica
s výnimkou rozkopávok verejného priestranstva, kde sa uplatňuje osobitný režim.
(4) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. c) sa určuje v súlade
s platným VZN o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných
verejných priestranstvách mesta Považská Bystrica. O osobitné užívanie verejného
priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. c) je daňovník povinný písomne požiadať správcu
dane na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica.
(5) Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva MsÚ Považská Bystrica
na základe písomnej žiadosti užívateľa s platnosťou najdlhšie na obdobie jedného roka. Toto
neplatí pre rozkopávku verejného priestranstva. V prípade záujmu o predĺženie doby
osobitného užívania verejného priestranstva po skončení roka, je užívateľ povinný opätovne
požiadať o vydanie povolenia na ďalší rok.
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(6) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – rozkopávku sa vyrubuje na základe
písomného stanoviska (podkladov) správcu verejného priestranstva (vecne príslušnej
organizačnej zložky MsÚ Považská Bystrica), ktorý v ňom uvedie počet dní rozkopávky
verejného priestranstva a plochu tak, aby bolo možné jednoznačne vyrubiť daň.
§ 17
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené:
a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného,
alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné
účely,
b) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo
kolaudačné rozhodnutie,
c) rozkopávka verejného priestranstva vo verejnom záujme, ak tak rozhodne primátor
mesta.
(2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného
priestranstva formou písomnej žiadosti na MsÚ v Považskej Bystrici, zároveň s predložením
žiadosti o užívanie verejného priestranstva.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území mesta 0,40 € na osobu a prenocovanie.
§ 19
Oznamovacia povinnosť
(1) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných
osobách v písomnej alebo elektronickej forme v knihe ubytovaných pre potreby kontroly
dane za ubytovanie. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu ubytovaných za každé
ubytovacie zariadenie.
(2) Platiteľ dane je povinný zaslať správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných
osôb a vypočítanej dani za ubytovanie na tlačive vydanom MsÚ Považská Bystrica do 10 dní
od skončenia kalendárneho mesiaca.
§ 20
Platenie dane
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, daň za psa,
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daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne jedným rozhodnutím.
(2) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3 € nebude vyrubovať.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. ..../2013 zo dňa
12. 12. 2013.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Považská Bystrica
o miestnych daniach schválené uznesením MZ č. 84/2012 zo 13. 12. 2012.
§ 23
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2014.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

