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Mestské   zastupiteľstvo   v   Prievidzi    podľa   §  11 ods.  4   písm.  d)   zákona    SNR  č.  369/1990  Zb. 
obecnom   zriadení   v znení   neskorších   predpisov   rozhodlo,   že  v nadväznosti na  zákon    NR SR 
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) vydáva pre  

mesto Prievidza  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.  85/2005  
o miestnych daniach 

                                                           v znení doplnkov č. 1 až 6       

                

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane.                                                   
 

§ 2 
Druhy miestnych daní 

 
Mesto Prievidza ( ďalej len „mesto“ ) ukladá a spravuje tieto miestne dane:                                                                

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za nevýherné hracie prístroje, 
f) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.  

 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
 

Daň z nehnuteľností 
§ 3 

1. 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"). 

2.  Zdaňovacím obdobím  dane z nehnuteľnosti je kalendárny rok.  
                                                            

Daň z pozemkov 
§ 4                                                  

Daňovník 

1.  Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je  
a) vlastník pozemku,  
a) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo správca pozemku vo vlastníctve 

vyššieho územného celku zapísaný v katastri. 
2.  Daňovníkom dane z pozemkov je 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené 
z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, 
     má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, má v nájme náhradné pozemky daňovníka    

          uvedeného v písmene a). 
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3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2,  je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. 
4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa    
    výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden 
    z nich a ostatní spoluvlastníci za daň  ručia do výšky svojho podielu na dani. 
 
                                                                                             § 5  

Predmet dane 

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území  mesta v tomto členení: 
     a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
     b) trvalé trávne porasty, 
     c) záhrady, 
     d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  
     e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
     f) zastavané plochy a nádvoria, 
     g) stavebné pozemky, 
     h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 
2. Predmetom dane z pozemkov nie sú 
      a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane   
          z bytov, 
      b) pozemky, alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou  verejných účelových  
           komunikácií  a  celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy, 
      c) pozemky, alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 9 ods.3.  
3.  Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak  
     v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky   
     plán. 
4.  Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje  pozemok uvedený v  právoplatnom  stavebnom  povolení  až      
     do  právoplatnosti  kolaudačného  rozhodnutia  na stavbu,  ktorá je premetom dane zo stavieb  podľa  § 9   alebo dane  
     z bytov podľa § 13.  Celkovú výmeru  stavebného  pozemku  tvoria  parcely,  ktorých  parcelné  čísla  sú uvedené    v  
     právoplatnom stavebnom povolení. 
5.  Stavebným pozemkom  podľa odseku 4 nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení  na zmenu    
     stavby,  najmä prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu. 
6.  Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané najmä   
     na produkciu  vodných   živočíchov,  chov   hydiny  alebo  iných  živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných   
     produktov. 
7.  Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami , ktoré nie sú stavbami podľa § 9 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa 
     odseku 1 písm. f). 
 

§ 6 
Základ dane 

 
1. Základom dane z pozemkov uvedených v § 5 ods. 1 písm. a)  a b) je hodnota pozemku bez porastov  určená  
     vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2  .  
2.  Základom dane z pozemkov uvedených v § 5 ods. 1 písm. c), f) až h) je hodnota pozemku určená  vynásobením   
     výmery pozemku v m2  a hodnoty pozemku za 1 m2.  
3.  Základom dane z pozemkov  uvedených v § 5 ods. 1 písm. d) a e)  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery  
     pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2  podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty   
     majetku. 
4.  Hodnota pôdy a hodnota  pozemkov v eur za 1 m2  podľa odseku  1 a 2  je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto VZN a je  
     stanovená  podľa prílohy č. 1 k zákonu o miestnych daniach. 

 
 

§ 7  
Sadzba dane 
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Upravené sadzby dane z pozemkov zo základu dane sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto VZN. 
 

Daň zo stavieb 
 

§ 8 
      Daňovník 

 
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo 
    vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku  (ďalej len „vlastník stavby"). 
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca. 
3. Ak nemožno určiť  daňovníka  podľa  odsekov  1 a 2,  je daňovníkom  fyzická  osoba alebo právnická osoba, ktorá  
    stavbu  skutočne užíva.  
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý  spoluvlastník podľa výšky 
    svojho spoluvlastníckeho podielu.    Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich  
    a ostatní spoluvlastníci za daň  ručia do výšky svojho podielu na dani. 
 

§ 9 
Predmet dane 

 
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta v tomto členení: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
b) stavby na pôdohospodársku  produkciu,  skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely 

postavené mimo bytových domov, 
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu, 
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním  
     a zárobkovou činnosťou, 
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) . 

 

2. Predmetom  dane  zo  stavieb sú stavby, ktoré  majú  jedno alebo  viac nadzemných  podlaží   alebo  podzemných    
    podlaží spojené   so  zemou  pevným  základom.   Na  daňovú  povinnosť  nemá  vplyv  skutočnosť,  že  sa stavba  
    prestala užívať. 
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi  alebo  nebytovými priestormi  ( tieto sú predmetom dane z bytov),   
    priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie. 
 

§ 10 
Základ dane 

 
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni 
najrozsiahlejšej  nadzemnej   časti   stavby,   pričom  sa  do zastavanej  plochy  nezapočítava  prečnievajúca  časť   
strešnej konštrukcie stavby. 

 
§ 11 

Sadzba dane 
 
1. Upravené ročné sadzby dane zo stavieb v členení  podľa § 9 ods. 1 sú za každý aj začatý m2 zastavanej plochy   
    uvedené v  prílohe č. 1 k tomuto VZN. 
2. Príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách  za  každé ďalšie podlažie okrem prvého  nadzemného podlažia je  
    uvedený v prílohe č. 1 k tomuto VZN.  
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba 
    nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou 
    konštrukciou. 
4. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším  
    bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.  
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5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok podľa 
    odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí  ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na  
    jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche. 

 
Daň z bytov 

 
§ 12 

Daňovník 
 
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo 
    vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce  alebo správca bytu alebo nebytového 
    priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku  (ďalej len „vlastník bytu"). 
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý 
    spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.   Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov  
    zastupuje jeden z nich a ostatní  spoluvlastníci za daň  ručia do výšky svojho podielu na dani. 

 
§ 13 

Predmet dane 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva 
fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 
 

§ 14 
Základ dane 

 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 
 

§ 15 
Sadzba dane 

 
Upravené ročné sadzby dane z bytov  za každý aj začatý  m2 podlahovej plochy bytu sú 
uvedené  v  prílohe č. 1 k tomuto VZN. prílohe č. 1 k tomuto VZN.  
 

Spoločné  ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
                                                                       

§ 16 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
   1. Od dane sú  podľa § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach  oslobodené 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prievidza,  
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa 

medzinárodného práva  a  nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená 
vzájomnosť, 

c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie, 
náboženských obradov, vo vlastníctve vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo 
vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností 
registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám 
praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, 

 d) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.     
2. Ďalej sa od dane oslobodzujú: 
 2.1. od dane z pozemkov 

a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných 
zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných 
minerálnych vôd stolových I. stupňa, 

b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických 
základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, 
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nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 
elektrickej energie a vykurovacích plynov, 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,  
d) pozemky, na ktorých sú cintoríny 

     2.2.  od dane zo stavieb a od dane z bytov 
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi , ktoré  slúžia na  ich trvalé bývanie, 
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

3.  Daň z nehnuteľností sa znižuje: 
       a)  o 50 % za pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,                  
      b)  o 75 % za  stavby  slúžiace školám, školským zariadeniam a  zdravotníckym zariadeniam, na účely sociálnej   
            pomoci,  zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou  
            a  múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene a osvetové zariadenia.       
 4. Nárok na  oslobodenie alebo zníženie  dane  sa uplatňuje v daňovom priznaní ( § 18 ods. 1).  Pri nároku na  
      oslobodenie   podľa bodu 2.2 písm. a)  preukáže daňovník hmotnú núdzu hodnoverným dokladom ( doklad o výške  
      príjmu ).     
 5. Zánik nároku na oslobodenie  je daňovník povinný oznámiť v lehote  podľa § 17 ods. 3.  
 6. Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto: 

             a)  výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená  od dane zo stavieb v m 2 , sa vydelí celkovou  
                  výmerou  podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m 2  vrátane výmery podlahových plôch časti  
                  stavby, ktorá   je oslobodená od dane zo stavieb,                                                                      
             b)  podiel vypočítaný podľa písm. a) zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1, 

            rozdielom zisteným podľa písm. b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m 2 . 
  7.  Ak spoluvlastníci podávajú jedno daňové priznanie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa vzťahuje na 
         každého spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane. 
 

§ 17 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová povinnosť vzniká  1. januára  zdaňovacieho  obdobia  nasledujúceho   po  zdaňovacom   období, v  ktorom sa  
    daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.  
    decembra  zdaňovacieho  obdobia,  v  ktorom  daňovníkovi  zanikne  vlastníctvo,  správa, nájom alebo užívanie  
    nehnuteľnosti . Ak sa daňovník  stane   vlastníkom , správcom,  nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára  
    bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 
2. Na vyrubenie  dane z nehnuteľností je rozhodujúci   stav k 1. januáru   zdaňovacieho  obdobia. Na zmeny skutočností 
    rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré  nastanú v   priebehu zdaňovacieho   obdobia, sa neprihliada, ak toto VZN 
    neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým  
    dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca  
    nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane 
    skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto   
    skutočností do 30 dní odo dňa  nasledujúceho po dni, keď' tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 
 

§ 18 
Daňové priznanie 

 
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností  je daňovník povinný podať mestu do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v  
     ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru  zdaňovacieho  obdobia. Daňovník nie je     
     povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba , byt alebo nebytový priestor v bytovom dome  
     oslobodený od platenia dane podľa § 16 odseku 1.  
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach  sa daňové priznanie do 31. januára podáva len vtedy, ak nastali zmeny  takých    
    skutočností,  ktoré  sú  rozhodujúce  na  vyrubenie  dane  z  nehnuteľností.  Za  zmeny skutočností   rozhodujúcich na    
    vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností,   zmena  hodnoty  pôdy  alebo  pozemku, zmena  
    oslobodenia od dane z nehnuteľností  alebo  zmena  zníženia  dane  z  nehnuteľností,   zmena  vekovej  hranice         
    občanov  a uplynutie lehôt na  oslobodenie od dane z nehnuteľností  podľa  § 21  ods. 1 až 3   tohto   VZN.   Daňovník,    
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    ktorý   nadobudne  nehnuteľnosť vydražením  v  priebehu  zdaňovacieho   obdobia,   je povinný podať priznanie do 15  
    dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
3. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový  priestor v  bytovom   dome   v  spoluvlastníctve  viacerých  osôb,   priznanie podá  
    každá   fyzická  osoba  alebo   právnická  osoba.   Ak  sa  spoluvlastníci  dohodnú,   priznanie  podá   ten,   koho  
    dohodou   určili  spoluvlastníci,  pričom túto  skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím  lehoty  
    na podanie  daňového priznania. To sa  nevzťahuje  na  manželov,  ktorí  majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový  
    priestor v bytovom  dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade podáva priznanie jeden  
    z manželov. 
4. Daňovník  je  povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.  
    Daňovník, ak ide o fyzickú  osobu,  je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné  
    číslo a ak ide  o právnickú osobu,  alebo fyzickú osobu,   ktorá je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno  
    alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto   podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje  
    podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 
 

§ 19 
Vyrubenie dane 

 
1. Daň z pozemkov, daň  zo  stavieb  a daň z  bytov  vyrubí  správca  dane  každoročne  platobným  výmerom podľa stavu  
    k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie 
    podľa § 18 ods. 3, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.  
3. Správca dane určuje, že daň nižšiu  ako  3 eur  nevyrubí a nebude ju ani vyberať. 
 

§ 20  
Splatnosť dane 

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná takto: 
a) ak celková vyrubená daň nepresiahne  17 eur je splatná naraz do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru, 
b) v ostatných prípadoch je daň splatná v dvoch  rovnakých  splátkach takto: 

1. splátka  do 31. mája  v zdaňovacom období, 
2. splátka  do 30. septembra v zdaňovacom období.  

      c)  ak je daň vyrubená po termíne I. splátky, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti   
           platobného   výmeru.  

§ 21 
Prechodné ustanovenia k dani z  nehnuteľností 

 
1. Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení 
    neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie. 
2. Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992  
    Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona  
    Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až  
    do uplynutia lehoty na oslobodenie. 
3. Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.         
    317/1992  Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej   
    správcom dane. 
4. Daňové konanie začaté pred  1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani 
    z nehnuteľností v znení neskorších predpisov sa  dokončí podľa  tohto zákona. 
5. Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 
    predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia  pred  rokom  2004  a  skutočnosti, ktoré nastali do  
    účinnosti  zákona o miestnych daniach, sa vzťahujú doterajšie predpisy. 
6. Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť , ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, daňovníkovi 
    vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného 
    zdaňovacieho obdobia začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom predmetnej 
    nehnuteľnosti udelením príklepu. Vlastník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v dražbe udelením príklepu, zaplatí pomernú  
    časť ročnej dane z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom 
    nehnuteľnosť v dražbe nadobudol. 



 

7 
 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 

Daň za psa 
 

§ 22 
Predmet dane 

 
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
2. Predmetom dane za psa nie je 
 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným poistením. 

3. Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok. 
 

§ 23 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
     a)  vlastníkom psa alebo 
     b)  držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 
§ 24 

Základ dane 
 
Základom dane je počet psov. 
 

§ 25 
Sadzba dane 

 
Sadzby dane za 1 psa sú uvedená v prílohe č. 1 k tomuto VZN. 

§ 26  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
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 mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom 
alebo držiteľom psa. 

§ 27 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

             
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť  mestu vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná  do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru. 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná  do 31. januára príslušného zdaňovacieho 
obdobia. Daň vyššiu ako 17 eur môže daňovník zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach tak, že I. splátka  je splatná do 
31. januára a II. splátka do 31. júla zdaňovacieho obdobia. 

3. Zánik daňovej povinnosti oznámi daňovník písomne do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Ak daňová 
povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi mestu do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi. 

 
§ 28 

Oslobodenie od dane 
 
1.Od dane za psa sa oslobodzujú: 

a) osamelo žijúca osoba vo veku 60 a viac rokov ( veková hranica sa počíta k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ) 
b) osamelo žijúca osoba vo finančnej tiesni, ak jej príjem presahuje zákonom stanovené životné minimum  
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    najviac o 34 eur, 
      c ) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom maloletej osoby  
          s ťažkým zdravotným postihnutím, 

d) útvary policajného zboru SR, 
e) osoby, ktorých pes vykonáva záchranárske práce, 
f)  osoby, ktorých pes slúži pre potreby mestskej polície.      

2.Daň za psa sa znižuje  
a)  o 75 % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa    
     zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 67 eur, 

      b)  o 50 % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa  
            zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 100 eur, 
      c)  o 25  % osobe, ktorej príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa  
           zákona o životnom minime presiahne hranicu životného minima najviac o 133 eur, 
      d)  jednorazovo o 10 eur v zdaňovacom období, v ktorom daňovník preukáže najneskôr v termíne do 31.  
           januára, že pes, ktorý je predmetom dane, bol označený čipom, 
      e)  o 25 % osobe, ktorá preukáže, že pes, ktorý je predmetom dane pochádza z Útulku zvierat v Prievidzi ( daňovník  
           preukáže potvrdením z útulku ).  
3. Oslobodenie podľa odseku 1 písmena a) až c) a zníženie dane podľa odseku 2 písmena a) až c) sa môže uplatniť len na  
    jedného psa a nevzťahuje sa na nebezpečných psov. 
4. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane  je daňovník povinný si uplatniť do 30 dní od vzniku daňovej  povinnosti alebo 
    do 31. januára v zdaňovacom období, v ktorom si daňovník chce uplatniť tento nárok na základe skutočnosti  
    zakladajúcich nárok na oslobodenie alebo zníženie dane. Zánik nároku na oslobodenie je daňovník povinný písomne  
    oznámiť mestu do 30 dní od zániku skutočností zakladajúcich nárok na oslobodenie alebo zníženie dane. 
5. V  nasledujúcich rokoch daňovník podľa odseku 1 písmena b) a odseku 2 písmena a) až c) uplatňuje oslobodenie  
    každoročne do 31. januára  predložením dokladov zakladajúcich nárok na oslobodenie.  
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

§ 29 
Predmet dane 

 
    Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
1. Verejným priestranstvom  na účely  tohto VZN  sú  verejnosti  prístupné  pozemky  vo  vlastníctve  mesta  na území 

mesta ( cesty, miestne komunikácie, námestia, spevnené plochy, parkoviská, parkovacie plochy,  trhoviská, parky, 
plochy verejnej zelene a pod.).  

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. V zásade ide o užívanie 
verejného priestranstva iným než obvyklým spôsobom. 

3. Za trvalé parkovanie mimo  stráženého parkoviska sa považuje napr. vyhradenie verejného priestranstva pre určité 
vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, obytného prívesu, vozidla po 
odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného priestranstva  po dobu viac ako 30 súvislých 
dní. 

4. Užívať verejné priestranstvo na účely umiestnenia predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb,  
    zariadenia  cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, na účely poskytovania služieb, mobilného a pouličného predaja, za   
    prezentáciu firmy a jej výrobkov, umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia, umiestnenia skládky, zriadenia  
    vyhradeného miesta na trvalé  parkovanie, vykonávania stavebných prác, rozkopávok s výnimkou havarijných situácií  
    môžu fyzické a právnické osoby len na základe právoplatného písomného povolenia mesta. Povolenie na užívanie  
    verejného priestranstva vydáva mesto prostredníctvom príslušných útvarov mestského úradu. 
 

§ 30 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 33. 
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§ 31 

Základ dane 
 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.   
 

§ 32 
Sadzba dane 

 
1. Sadzby dane sú určené v prílohe č. 1 k tomuto VZN. 
2. Sadzba dane je určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

§ 33  
Splatnosť dane 

               
Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 

§ 34 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová  povinnosť   vzniká  začatím   užívania   verejného   priestranstva   a   zaniká  ukončením  užívania   verejného 
    priestranstva. 
2. Začatím užívania verejného priestranstva sa rozumie deň uvedený v písomnom povolení na užívanie verejného 
    priestranstva, prípadne deň podľa vykonaného miestneho zisťovania upraveného všeobecne záväzným právnym  
    predpisom. 
3. Ukončením užívania verejného priestranstva sa rozumie deň uvedený v písomnom povolení na užívanie verejného 

priestranstva, prípadne deň podľa vykonaného miestneho zisťovania upraveného všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

4. Ak sa osobitné užívanie verejného priestranstva ukončí skôr ako je určené v povolení mesta a daňovník túto 
    skutočnosť oznámi 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.   
 
     

§ 35 
Oslobodenie od dane 

 
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej 

celý výťažok je určený na charitatívne účely a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a 
zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie 
alebo kolaudačné rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy. 

2. Daň sa neplatí za užívanie  verejného priestranstva na predaj alebo prezentáciu  remeselných výrobkov  počas  
príležitostného trhu  „ Ulička remesiel „  a tiež za užívanie verejného priestranstva na predaj a prezentáciu tradičných 
remeselných výrobkov  remeselníkmi z okresu Prievidza počas  jarmokov organizovaných mestom , ak sa títo zúčastnili  
posledného príležitostného trhu „ Ulička remesiel „. 

3. Daň sa neplatí za uskutočnenie rozkopávky za účelom odstránenia havarijného stavu.  
4  -Daň za vyhradené miesto na parkovanie motorového vozidla, ktoré je určené pre osoby s ťažkým zdravotným  
     postihnutím, ak ich príjem a príjem členov domácnosti s ním bývajúcich, ktorí sa posudzujú spoločne podľa zákona  
     o životnom minime, prekročí zákonom stanovenú  hranicu životného minima najviac o 67 eur, čo daňovník preukáže    
     hodnovernými dokladmi. 
5. Daň za užívanie verejného priestranstva neplatí mesto Prievidza a právnické osoby založené alebo zriadené mestom  
     Prievidza. Daň nižšia ako 1,5 eur sa nevyrubí ani nebude vyberať.  
 

PIATA ČASŤ 
Daň za ubytovanie 
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§ 36 
Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie  v ubytovacom zariadení na území mesta, ktorého 
kategorizáciu určuje vyhl. Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z.  
 

§ 37 
Daňovník a platiteľ dane 

 
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

 
 

§ 38 
Základ  dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§ 39 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je určená v prílohe č. 1 k tomuto VZN  za 1 prenocovanie 1 osoby. 
 

§ 40 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní od začatia poskytovania  
    odplatného ubytovania,  že sa stáva platiteľom dane z ubytovania. V rovnakej lehote je povinný oznámiť ukončenie  
    poskytovania odplatného ubytovania. 
2. Platiteľ dane je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú evidenciu v knihe ubytovaných. Do 10 dní po skončení  
    každého kalendárneho mesiaca je platiteľ dane povinný knihu ubytovaných predložiť správcovi dane na kontrolu a  
    vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho mesiaca. Výšku dane platiteľ dane oznámi mestu písomne na   
    tlačive mesta. 

 
 

§ 41 
Splatnosť dane 

 
Daň je splatná do 10 dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane poskytoval ubytovacie 
služby. 
 

§ 42 
Oslobodenie od dane 

 
Od dane sú oslobodené osoby: 

a) študenti denného štúdia na stredných alebo vysokých školách pôsobiacich v meste, 
b) deti  do šesť rokov veku. 

 
ŠIESTA ČASŤ  

 ( Vypustená celá časť )  
 
 

SIEDMA ČASŤ    
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

§ 50 
Predmet dane 

 
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 
aj prístroje). 
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2. Nevýherné hracie prístroje sú: 
 

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

3. Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.  
§ 51 

Daňovník 
 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 
 

§ 52 
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

§ 53 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je určená v prílohe č. 1 k tomuto VZN  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 

§ 54 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová povinnosť vzniká   dňom   začatia   prevádzkovania   prístroja  a  zaniká   dňom ukončenia jeho prevádzkovania. 
2. Začatím prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení, prípadne deň zistený podľa vykonaného miestneho 

zisťovania upraveného všeobecne záväzným právnym predpisom. 
3. Ukončením prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení o ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho 

prístroja, prípadne deň zistený podľa vykonaného miestneho zisťovania upraveného všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 
dní  odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 54, 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. 

§ 55  
Oznamovacia povinnosť  

1. Daňovník je povinný správcovi dane  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti alebo zmeny   
   oznámených údajov   pri  vzniku daňovej  povinnosti  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, zániku daňovej povinnosti  
   alebo  vykonania zmeny údajov. 
2. Daňovník v oznámení uvedie: 
 

- plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania, 
- výrobné číslo a druh prístroja, 
- adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa prístroj nachádza, 
- telefonický, faxový prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu 
- deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenia prevádzkovania prístroja. 

3. Ak sa jedná o zmenu umiestnenia prístroja, túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť mestu najneskôr v deň  
    uskutočnenia zmeny. 
4. Daňovník prístroj viditeľne označí svojim obchodným menom a kontaktným telefónnym číslom, prípadne označenie   

doplní menom a kontaktným číslom zodpovednej osoby. 
 
                                                                                             § 56 
                                                                                      Splatnosť dane     
Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31.januára zdaňovacieho obdobia. Daň môže byť zaplatená 
v dvoch rovnakých splátkach, pričom I. splátka je splatná do 31.januára a II. splátka do 31.júla zdaňovacieho obdobia. 

 
 

ÔSMA ČASŤ 
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Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 
§ 57 

Predmet dane 
 
1. Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta. 
2. Pre účely tohto VZN sa historickou časťou  mesta rozumie pešia zóna v centre mesta zahrnujúca: Námestie slobody, 

Pribinovo námestie, časť miestnej komunikácie  od  piaristického kláštora po napojenie na časť ulice A. Hlinku na úrovni 
Novej ulice a  ulica Š.  Moyzesa  od Námestia slobody  po Kláštornú ulicu.    

3. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených 
s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. 

 
§ 58 

Daňovník  
 
1.  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom  motorového vozidla. 
 

§ 59 
Základ dane 

 
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. 
 

§ 60 
Sadzba dane 

 
1. Sadzby dane za motorové vozidlo a každý aj začatý  deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta sú určené v prílohe 
    č. 1 k tomuto VZN. 
2. Paušálna daň  určená v prílohe č. 1 k tomuto VZN  je určená za  príslušný kalendárny rok. 
 

§ 61 
Vznik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti 

mesta. 
2. Daňovník je povinný písomne  oznámiť mestu svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta  
    a zotrvať motorovým vozidlom  v historickej časti mesta, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
    V oznámení ( tlačivo mesta ) uvedie   daňovník všetky požadované údaje vrátane identifikačných údajov. 
 

§ 62 
Spôsob platenia dane 

 
   Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15  dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  
   platobného výmeru.   
 

 
§ 63 

Oslobodenie od dane 
Od dane je oslobodený: 
1. Vjazd a zotrvanie motorového vozidla, ktorého držiteľom je osoba ťažko zdravotne postihnutá, pričom motorové vozidlo 

je riadne označené symbolom 01 – prepravujúce osobu ťažko zdravotne postihnutú  alebo  02 – prepravujúce osobu 
ťažko pohybovo postihnutú,  ak takto označené vozidlá tieto osoby prepravujú. 

2. Vjazd a zotrvanie špeciálne označeného vozidla - veterána. 
3. Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v dňoch konania príležitostných trhov na Námestí slobody, ak jeho držiteľom je 

remeselník alebo ľudový umelec, ktorý na príležitostnom trhu prezentuje svoje výrobky. 
 
 

DEVIATA  ČASŤ 
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Záverečné ustanovenia 

 
§ 64 

Zaokrúhľovanie 
 
1. Základ dane z nehnuteľností za pozemky sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 
2. Daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal  
    vyrubenej dani po zaokrúhlení. 

§ 65 
Spôsob platenia miestnych daní 

 
Daň  možno zaplat iť  bezhotovostne prevodom z úč tu na pr ís lušný účet mesta,  alebo v hotovost i  
poštovým poukazom na pr ís lušný účet mesta,  alebo pr iamo v pokladni mestského úradu, ak je p latba 
nižš ia ako 331,94 eur.  Pr i  všetkých platbách daní je potrebné uvádzať  pr idelený var iabi lný symbol.             
 

§ 66 
Konanie 

 
1. V konaní vo veciach miestnych daní  sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  
2. Vo veciach neupravených týmto  VZN  sa postupuje  podľa zákona o miestnych daniach. 
3. Na daňové povinnosti podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len  
    zákon o miestnych poplatkoch ) za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 sa vzťahujú  
    vtedy platné predpisy. 
4. Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch sa dokončí podľa  
    tohto zákona. 
5. Ak daňová  povinnosť k miestnym daniam vznikla do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30.  
novembra 2005, to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.  
  

§ 67 
   Zrušovacie ustanovenia  

Zrušuje sa  VZN mesta Prievidza č. 78/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

§ 68 
 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 6. decembra 2005 uznesením mestského zastupiteľstva č. 370/05  
a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2006.  
Doplnok č. 1 k tomuto VZN bol schválený dňa 27.júna 2006 uznesením mestského zastupiteľstva  č. 85/06 a nadobudol 
účinnosť dňa 17. júla 2006.  
Doplnok č. 2  k tomuto VZN bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.506/06 a nadobudol účinnosť dňa 1. 
januára 2007. 
Doplnok č. 3 k tomuto VZN bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 394/07 a nadobudol účinnosť dňa 1. 
januára 2008. 
Doplnok č. 4 k tomuto VZN bol schválený dňa 25.11.2008 uznesením mestského zastupiteľstva č. 392/08 a nadobudol 
účinnosť dňa 1. januára 2009.  
Doplnok č. 5 k tomuto VZN bol schválený dňa 24. novembra 2009 uznesením mestského zastupiteľstva číslo 354/09 
a účinnosť nadobudol  dňa 1. januára 2010. 
Doplnok č. 6 k tomuto VZN bol schválený dňa 30. novembra 2010 uznesením mestského zastupiteľstva č. 295/10 a  
nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011. 
 
 
 
                                                                                         JUDr.  Katarína Macháčková  
                                                                                                                        primátorka mesta 
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Daň za užívanie verejného priestranstva za m2 a deň v eur

1.1. za predaj  výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a prezentáciu firiem 3,50

1.2. za vyhradené miesto na parkovanie motorových vozidiel slúžiacich pre občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím 0,004

1.3. za vyhradené miesto na parkovanie motorových vozidiel taxi služby 0,25

1.4. za rozkopávky a za umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbarské práce

a) v trvaní 10 a menej dní 0,04

b) v trvaní nad 10 dní 0,07

1.5. za poskytovanie služieb občerstvenia počas  príležitostných trhov na Námesti slobody 5,00

1.6. za predaj výrobkov počas PT Dni k pamiatke zosnulých 1,50

1.7. za služby a predaj  výrobkov počas Prievidzského jarnoku

a) občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu (aj burčiak a medovina) 7,00

b) umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia 0,50

c) drobné občerstvenie so spotrebou el. energie-cukrová vata, pukance,varená kukurica a pod. 3,00

d) drobné občerstvenie bez  spotreby el. energie a predaj cukroviniek 2,50

e) kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok 4,50

f) remeselné a ľudovoumelecké výrobky ( výrobcovia) , semiačka 1,50

g) ostatné tovary a služby neuvedené v písm. a) až f) 3,00

h) parkovanie vozidiel pri stánkoch 0,50

1.8. Za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v bodoch 1.1.až 1.7. 0,20

Daň za psa za rok v eur

pes chovaný v bytovom dome (činžiaku)                                                                                                       37,00
pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, chovateľské osady, záhrady, areály firiem a pod.)                   12,00

Daň za ubytovanie za osobu a noc v eur

za prenocovanie  0,75

Daň za nevýherné hracie prístroje v eur/rok/prístroj

za nevýherný hrací prístroj -mechanický pre deti ( detské hojdacie zariadenie )      30,00

200,00

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v eur

Za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 1 motorového vozidla 
1.1. motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
a) sadzba za deň 1,50
b) paušalna suma dane na kalendárny rok 50,00
1.2. motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou  3,5 t a viac
a) sadzba za deň 2,50
b) paušalna suma dane za kalendárny rok 84,00

primátorka mesta

a účinnosť nadobúda od 1. januára 2009. Zmena sadzby dane za nevýherné hracie prístroje bola schválená uznesením   

JUDr. Katarína Macháčková

za nevýherný hrací prístroj - všetky ostatné      

Táto príloha bola schválená na Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi dňa 25. novembra 2008 uznesením č 392/08 

Mestského zastupiteľstva č. 354/09  v doplnku č. 5 k VZN mesta č. 85/2005 s účinnosťou od 1. januára 2010.









Hodnota pôdy a pozemkov v eur/m2 

0,4192 0,0614
0,1951 0,0408
0,3468 0,0245
0,2559 0,0448

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

                                        Príloha č. 1 k VZN č. 85/2005 

Katastrálne 
územie

orná pôda, 
chmeľnice, vinice, 

ovocné sady

trvalé trávne 
porasty

záhrady, zastavané 
plochy a nádvoria, 

ostatné plochy
stavebné pozemky

0,41%

Daň z nehnuteľnosti

Prievidza

4,64

lesné pozemky, 
rybníky a ostatné 

hospodársky 
využívané vodné 

plochy

46,47

Sadzby dane upravené mestom Prievidza 

D
aň

 z
 p

oz
em

ko
v 

Hradec
Malá Lehôtka
Veľká Lehôtka

hodnota zistená 
podľa predpisu o 
stanovení všeo-
becnej hodnoty 

majetku

0,27%
0,56%
0,50%

0,27%

1,50

2,66

0,70

0,20

nebytové priestory v bytovom dome- okrem garáži 1,66

0,50

 

0,40

0,50

0,20

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,04 eur .

byty

e) - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na administratívu

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

b) - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu,

0,41%

f) - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou 

a) - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k
hlavnej stavbe

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,17

nebytové priestory v bytovom dome- garáženebytové priestory v bytovom dome- garáže

stavebné pozemky
lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

D
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 z
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yt
ov

   
 v

  
eu

r/m
2
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g) - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

D
aň

 z
 p

oz
em

ko
v 

d) - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov

trvalé trávne porasty

c) - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu








