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Mesto Vrbové. na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zák. č.  582 /2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   

poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady   v znení neskorších 

predpisov  v  y  d  á  v  a   pre   územie  mesta Vrbové  

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

                                           č. 02/ 2008 

o miestnych  daniach 

 

na   území   mesta Vrbové 
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I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§  1 

(1) Všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní    na území mesta Vrbové.                

(2) Mesto Vrbové na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň za psa, 

b/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

c/ daň za ubytovanie, 

d/ daň za predajné automaty, 

e/ daň za nevýherné hracie prístroje, 

f/ daň za jadrové zariadenie. 

 

(3) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dani za užívanie verejného priestranstva, 

dane za psa, dane za predajné automaty, dane za ubytovanie, dane za nevýherné hracie 

prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok. 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní : daň za užívanie verejného priestranstva je doba 

skutočného osobitne užívaného verejného priestranstva a dane za ubytovanie doba určená 

počtom prenocovaní, počas ktorej sa fyzická osoba odplatne ubytuje v zariadení 

poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

 (5) Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva mesto Vrbové na svojom území 

prostredníctvom mestského úradu vo Vrbovom. 

 

 

II. č a s ť 

Miestne dane 

Článok 1 

§ 22 - § 29 

Daň za psa 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 

občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo 

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  

(4) Sadzba dane je: 200,00 Sk za  jedného psa chovaného v rodinnom dome  

                              1000,00 Sk za jedného psa chovaného v byte v bytovom dome /činžiak/,  

                                100,00 Sk za psa, ktorého vlastník je členom kynologického                                                       

klubu alebo poľovníckeho združenia 

                                100,00 Sk občania s preukazom ZŤP alebo ZŤPS. 

Pri zapísaní do evidencie a zaplatení dane za  psa,  bude držiteľovi po zaplatení 30,00 Sk 

vydaná evidenčná známka za psa  v hodnote 30,00 Sk.  

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká prvým dňom 
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mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo 

držiteľom psa.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 

zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä 

označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 

označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 

vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: 

a/ daňovník predloží vyplnené tlačivo na mestský úrad 

b/ daňovník predloží vyhlásenie o pravdivosti údajov a vlastnoručný podpis 

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a/ daňovník predloží vyhlásenie o pravdivosti údajov a vlastnoručný podpis 

 (9) Daň za psa mesto vyrubí prvý krát platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV. V ďalších zdaňovacích obdobiach  je daň 

za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  31. januára príslušného zdaňovacieho 

obdobia.   

(10) Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladnice mestského úradu 

b/ bezhotovostným prevodom na účet správcu dane v Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka 

    Piešťany, č.ú: 5209169002/5600, VS: rodné číslo daňovníka 

(11) V zmysle § 3 zákona č. 282/2002 – Podmienky pre držanie psov  a v súlade 

s ustanovením § 7 citovaného zákona bude za nesplnenie povinnosti prostredníctvom 

mestskej polície uložená pokuta až do výšky 5 000,00 Sk. 

 

Článok 2 

§ 30 - § 36 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta Vrbové, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  

dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu, 

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom 

území  obce, 

c/ námestie , športový areál 

d/ všetky neknihované parcely v zastavanom území mesta 

e/ trhovisko.  

 (2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie  

a/    umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia sa 

určuje v týchto zónach mesta: 

- priestor Námestia slobody a Námestia sv. Cyrila a Metóda, 

- Školská ul., Hviezdoslavova ul., Beňovského ul., ul. SNP, Piešťanská ul., 

Zigmundíkova ul., Súkennícka ul., Hollého ul., ul. Gen.M.R.Štefánika  
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b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  

c/ umiestnenie skládky,  

 

 (4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2 . 

(6) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva / za každý aj začatý deň: 

a/ 10,00  sk za každý aj začatý m2 za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu 

b/ 2,00 Sk za  každý aj  začatý m2  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb a predajného zariadenia za každý aj začatý deň.   

c/ 5,00 Sk za umiestnenie stavebného zariadenia 

d/ 200,00 Sk za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcii 

e/ 2,00 Sk za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom     

            k reštauračnému zariadeniu v letnej sezóne od 15.4. do 15.10. v kalendárnom roku 

f/ 9,00 Sk za parkovanie vraku vozidla, prívesu, 

g/ poplatky počas jarmoku a trhu sa riadia VZN č. 8/06 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok. 

h/ 3 000,00 Sk/rok za trvalé parkovanie na vyhradených označených parkovacích miestach 

    pre jedno osobné motorové vozidlo za rok. 

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného  užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný  oznámiť osobne   alebo  písomne svoj zámer osobitného užívania   

verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Mesto  

Vrbové vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15. dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti PV a pri  dobe užívania verejného  priestranstva viac ako 15 

dní  štvrťročnými  splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec 

správcu miestnej dane na Mestskom  úrade vo Vrbovom pri  ohlásení vzniku  daňovej 

povinnosti daňovníkom. 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 

30 dní, odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

Článok 3 

§ 37 - § 43 

Daň za ubytovanie 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

(2) Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

(3) Základom dane je počet prenocovaní.  

(4) Sadzba dane  je 5,00 Sk na osobu a prenocovanie.  

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje.  

O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe ubytovaných". Daň za 

ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti 

 v slovenských korunách.  

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 

náležitosťami.  Daň sa vyberá formou zúčtovacích blokov, ktoré si je prevádzkovateľ  
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povinný  vyzdvihnúť na mestskom úrade. 

(6) Daň prevádzkovateľ  odvádza  mestskému úradu nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladnice mestského úradu 

b/ bezhotovostným prevodom na účet mesta v Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka 

Piešťany, 5209169002/5600, VS: číslo výmeru, resp. rodné číslo daňovníka a to v týchto 

lehotách: platiteľ dane je povinný daň odviesť do 15. dňa daného štvrťroka. 

(7) Od dane za ubytovanie sú oslobodené osoby, ktoré bývajú v ubytovni VETES Vrbové 

s.r.o., osoby ubytované v Domove dôchodcov a sociálnych služieb a žiaci ubytovaní 

v školských zariadeniach. 

 

 

Článok 4 

§ 44 - § 51 

Daň za predajné automaty 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných 

verejnosti. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 

(3) Základom dane je počet predajných automatov. 

(4) Sadzba dane je: a/ 1 000,00 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

                               b/10 000,00 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba 

tovaru obsahuje alkohol a cigarety.                                 

 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV. V ďalších zdaňovacích 

obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného 

zdaňovacieho obdobie.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Mestský úrad vo Vrbovom.  Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej 

povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, 

miesto doterajšieho prevádzkovania. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak 

daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.    

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladnice mesta , 

b/ bezhotovostným prevodom na účet mesta v Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka 

Piešťany, 5209169002/5600. 

(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a/ výrobné číslo predajného automatu, druh, typ, názov predajného automatu, 

b/ deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu , 

c/  obsah skladby ponúkaného tovaru, 
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d/ miesto umiestnenia predajného automatu, platné doklady výrobcu k predajnému 

automatu. 

(9) Daňovník je povinný na výzvu predložiť evidenciu ku kontrole správcovi dane 

na mestský úrad v lehote stanovenej na výzve. 

 

Článok 5 

§  52 - § 59 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie 

prístroje“).   

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje.  

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

(5) Sadzba dane  za : 

a) jeden PC a kalendárny rok sa stanovuje vo výške 1 000,00 Sk. 

b) jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa stanovuje vo výške 2 000,00 Sk. 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV. V ďalších zdaňovacích 

obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 

zdaňovacieho obdobia.   

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 

daňovej povinnosti neoznámi. 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Mestský úrad vo Vrbovom. Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku 

daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 

hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.   

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladnice mesta , 

b/ bezhotovostným prevodom na účet mesta v Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka 

Piešťany, 5209169002/5600. 

 (9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, druh, typ, názov, 

b/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja , 

c/ deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho 

prístroja. 
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Článok 6 

§  67 - § 76 

Daň za jadrové zariadenie 

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom 

prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), 

a to aj časť kalendárneho roka. 

(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 

(3) Základom dane je výmera zastavaného územia mesta Vrbové  v m2, ktoré sa nachádza 

v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia mesta Vrbové je  

13 966 598 m2 

 

(4) Zastavané územie mesta Vrbové  (alebo jeho časť) je situované v nasledovných 

pásmach od zdroja v Jaslovských Bohuniciach:                            nad 10 km do 30 km  

(5) Sadzba dane je : v zmysle §70 zákona č. 582/2004 Z.z.               - 0,02 Sk za m2. 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia 

a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa 

zániku daňovej povinnosti.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne 

alebo doporučeným listom na Mesto Vrbové. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej 

povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu zdroja,  číslo povolenia 

na prevádzku jadrového zariadenia, deň začatia prevádzky. 

(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia. 

 

III.  č a s ť 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
§97 - §102 

Spoločné ustanovenia 
(1) Správu miestnych daní  vykonáva mesto Vrbové    prostredníctvom primátora  mesta a 

poverených pracovníkov mesta Vrbové .  

(2) Postavenie povereného pracovníka mesta Vrbové - správcu miestnych daní nemá 

hlavný kontrolór mesta.  

(3) Miestnu daň  možno znížiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky len k 1. januáru 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

(4) Všetky požiadavky na zľavy musia byť doložené písomným potvrdením najneskoršie 

do 31. januára bežného roka. 

§ 103 - §105 

Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava 

sankčného úroku a pokuty,  odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 

511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo mestské zastu-

piteľstvo vo Vrbovom  č. uznesenia 156/XII/2007 dňa 15.12.2007. 



                                            

                                                         VZN č.2/2008   

 

 (3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo vo Vrbovom. 

 

§ 106 

Zrušovacie ustanovenia 

Ruší sa : 

všeobecné záväzné  nariadenie č. 2/2007 o miestnych daniach na území mesta Vrbové. 

  

§ 107 

Účinnosť 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008. 

 

 

 

Vo Vrbovom, dňa 16.12.2007 

Vypracovala: Ing. Kráľová, J. Krátka, Ľ.Pollák 

 

 

 

 

 

                                                                Predkladá: PaedDr. Ivan Borovský 

                                                                                  primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

       
 

 


