č. 10/2015
o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona 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 toto Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach.
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ,,VZN”) sa ustanovujú miestne dane na území
mesta Nováky.
2. Mesto Nováky ukladá a spravuje na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2. písm. a), b), e), f) je kalendárny rok.
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Článok II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Základné ustanovenia v zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona
o miestnych daniach.
Daň z pozemkov
§3
Základ dane
1. Hodnota pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov vynásobí výmera pozemkov v m2
je v katastrálnom území Nováky určená nasledovne:
Hodnota v eurách/m2

Druh pozemku

orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady

0,4122

trvalé trávne porasty

0,0660

Záhrady

1,85

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za
ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,04

zastavané plochy a nádvoria

1,85

stavebné pozemky

19,91

ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

1,85

§4
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje v katastrálnom území Nováky pre jednotlivé druhy
pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške
0,51 %
b) záhrady vo výške
0,47 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške
0,95 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy vo výške
0,51 %
e) stavebné pozemky vo výške
0,70 %
Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby sa v katastrálnom území
Nováky určuje vo výške:
a) 0,090 eura/m2
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,

2

b) 0,090 eura/m2
c) 0,282 eura/m2
d) 0,564 eura/m2
e) 0,564 eura/m2
f) 0,564 eura/m2
g) 3,584 eur/m2
h) 3,584 eur/m2
i) 3,584 eur/m2

za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
za samostatne stojace garáže
za stavby hromadných garáží
za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje v katastrálnom území Nováky príplatok za podlažie v sume
0,08 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov sa určuje v katastrálnom území Nováky 0,201 eura za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu.
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory sa určuje v katastrálnom území Nováky za každý aj
začatý m2 nasledovne:
a) nebytový priestor využívaný ako garáž pre motorové vozidlo
0,331 eura/m2
b) nebytový priestor využívaný na podnikateľskú činnosť
0,663 eura/m2
c) nebytový priestor využívaný na ostatné účely neuvedené v bodoch a), b)
0,201 eura/m2
§7
Zníženie na dani z nehnuteľností
1. Mesto Nováky poskytuje nasledovné zníženia pre daňovníkov na území mesta Nováky:
1.1.) Zníženie na dani z pozemkov vo výške 50 % – na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby
v hmotnej núdzi, alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu
1.2.) Zníženie na dani zo stavieb a bytov vo výške 50 % a) na stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku
b) na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších
ako 70 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
c) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 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.
2. Doklady potrebné na uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností:
- na preukázanie hmotnej núdze – daňovník predloží potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, resp.
o výške príjmu
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotný postihnutím so sprievodcom – daňovník predloží fotokópiu tohto preukazu
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- podmienka veku je splnená, ak daňovník k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšil 70 rokov
- na splnenie podmienky v bode 1.2. a) predloží daňovník právoplatné stavebné povolenie, prípadne
právoplatné územné rozhodnutie
3. Daňovník uplatní nárok na zníženie od dane podľa odseku 1. 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, najneskôr v lehote podľa
§ 99a ods. 1 zákona o miestnych daniach, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
Článok III.
DAŇ ZA PSA
§8
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
§9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 10
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 11
Sadzba dane za psa
Správca dane určuje v meste Nováky ročnú sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške
33,19 eur.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 8 tohto VZN a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
§ 13
Oslobodenie od dane za psa
1. Od dane za psa je oslobodený pes chovaný na území mesta:
a) fyzickou osobou v rodinných domoch, pokiaľ chová iba jedného psa. V prípade, že je chovateľom
dvoch, alebo viacerých psov, nárok na oslobodenie zaniká.
b) v rodinných domoch, v bytových domoch a v záhradkárskych osadách, ktorého vlastníkom alebo
držiteľom je fyzická osoba v hmotnej núdzi.
c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, pokiaľ chová iba jedného psa.
V prípade, že je chovateľom dvoch, alebo viacerých psov, nárok na oslobodenie zaniká.
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§ 14
Zníženie od dane za psa
1. Ročná sadzba dane za psa podľa § 11 tohto VZN sa zníži:
a) na 26,55 eur za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou v bytových domoch
b) na 3,31 eur za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou v záhradkárskych osadách
c) na 3,31 eur za psa chovaného fyzickou osobou v rodinných domoch, v prípade, že daňovník chová
dvoch alebo viacerých psov platí sadzba na dani za psa za každého psa.
Článok IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2.Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta
najmä cesty, miestne komunikácie, námestie, chodník, plochy verejnej zelene, trhové miesta.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva sa
rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj tovaru
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu
e) umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia
f) umiestnenie skládky (mimo skládky odpadu)
g) trvalé parkovanie motorového vozidla mimo stráženého parkoviska
h) iný bližšie nešpecifikovaný záber verejného priestranstva
4. Dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa rozumie užívanie dlhšie ako 30 kalendárnych dní.
Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva podľa ods. 3. je potrebné uzatvorenie písomnej dohody
o užívaní verejného priestranstva s mestom Nováky, ktorú zabezpečí Mestský úrad Nováky – oddelenie
výstavby a rozvoja mesta.
5. Prechodné užívanie verejného priestranstva sa rozumie užívanie kratšie ako 30 kalendárnych dní.
Pri prechodnom užívaní verejného priestranstva podľa ods. 3. je daňovník povinný splniť si
oznamovaciu povinnosť na Mestský úrad Nováky – ekonomické oddelenie najneskôr v deň začatia
užívania verejného priestranstva.
6. Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného priestranstva
na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, vozidla po odhlásení z evidencie
motorových vozidiel na tom istom mieste verejného priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 17
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
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§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa počíta za každý aj začatý m2 osobitného užívania
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
1. Za prechodné užívanie verejného priestranstva platia tieto sadzby miestnej dane:
a) predaj potravinárskych výrobkov
2,50 eur/m2/deň
b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
2,50 eur/m2/deň
c) predaj ostatných výrobkov
2,50 eur/m2/deň
d) poskytovanie služieb
2,50 eur/m2/deň
e) prezentácia firmy a jej výrobkov
2,50 eur/m2/deň
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
5,00 eur/m2/deň
g) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu
0,20 eura/m2/deň
h) umiestnenie skládky (mimo skládky odpadu)
0,20 eura/m2/deň
i) iný bližšie nešpecifikovaný záber verejného priestranstva
0,20 eura/m2/deň
j) umiestnenie prechodného vonkajšieho sezónneho sedenia
0,20 eura/m2/deň
2. Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva platia tieto sadzby miestnej dane:
a) predaj potravinárskych výrobkov
zóna 1 - Námestie SNP
0,13 eura/m2/deň
zóna 2 - ostatná časť mesta
0,03 eura/m2/deň
b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
zóna 1 - Námestie SNP
0,13 eura/m2/deň
zóna 2 - ostatná časť mesta
0,03 eura/m2/deň
c) predaj ostatných výrobkov
zóna 1 - Námestie SNP
0,13 eura/m2/deň
zóna 2 - ostatná časť mesta
0,03 eura/m2/deň
d) poskytovanie služieb
zóna 1 - Námestie SNP
0,13 eura/m2/deň
zóna 2 - ostatná časť mesta
0,03 eura/m2/deň
e) umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu
0,10 eura/m2/deň
f) umiestnenie skládky (mimo skládky odpadu)
0,20 eura/m2/deň
g) trvalé parkovanie motorového vozidla mimo stráženého parkoviska
0,035 eura/m2/deň
h) vonkajšie sezónne sedenie na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb
0,20 eura/m2/deň
i) iný bližšie nešpecifikovaný záber verejného priestranstva
0,20 eura/m2/deň
3. Užívanie verejného priestranstva počas príležitostného trhu - jarmok
a) umiestnenie stánku s umeleckými výrobkami
2,50 eur/m2/deň
b) umiestnenie stánku s knihami
2,50 eur/m2/deň
c) umiestnenie stánku s textilom, odevami a s obuvou
5,00 eur/m2/deň
d) umiestnenie stánku s priemyselným tovarom
5,00 eur/m2/deň
e) umiestnenie stánku s drobným občerstvením
5,00 eur/m2/deň
(trdelníky, medovina, cukrová vata, varená kukurica, pečené gaštany a iné)
f) umiestnenie stánku s potravinárskymi výrobkami
5,00 eur/m2/deň
g) umiestnenie stánku s občerstvením
10,00 eur/m2/deň
h) parkovanie vozidiel pri predajných zariadeniach
1,00 eur/m2/deň
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva, a to dňom
uvedeným v dohode o užívanie verejného priestranstva alebo dňom, uvedeným v oznamovacej
povinnosti daňovníka k dani za užívanie verejného priestranstva, prípadne dňom určeným na základe
miestneho zisťovania upraveného príslušným právnym predpisom.
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2. Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva, a to dňom
uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva alebo dňom, uvedeným v oznamovacej povinnosti
daňovníka k dani za užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je povinný dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva, uviesť verejné
priestranstvo do pôvodného stavu.
§ 20
Oznamovacia povinnosť
1. Pri prechodnom užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný oznámiť vznik osobitného
užívania verejného priestranstva písomne správcovi dane na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti
oznámenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný uzatvoriť písomnú dohodu o
užívaní verejného priestranstva s mestom Nováky najneskôr v deň vzniku osobitého užívania verejného
priestranstva.
§ 21
Splatnosť dane
Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v
lehote uvedenej v rozhodnutí.
Daňovník je povinný označiť platbu dane podľa uvedených údajov v rozhodnutí, a to: číslo účtu správcu
dane, variabilný symbol a konštantný symbol.
§ 22
Oslobodenie
1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené kultúrne a športové akcie a iné podujatia
bez vstupného.
2. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené dlhodobé užívanie verejného priestranstva
slúžiaceho na trvalé parkovanie vozidla slúžiaceho fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie verejného priestranstva mestom,
právnickými osobami zriadenými mestom a právnickými osobami založenými mestom.
Článok V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom,
kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping,
minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na
viaceré účely.
§ 24
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 (ďalej
len ,,platiteľˮ).
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§ 25
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane v meste Nováky sa stanovuje na 0,50 eura na osobu a prenocovanie.
§ 27
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti
1. Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:
a) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia
b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali
c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa ukončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia
e) na základe výzvy správcu dane požadované vyjadrenia k daňovej povinnosti a predložiť potrebné
doklady pre účely kontroly v lehote určenej vo výzve
2. Platiteľ v rámci oznamovacej povinnosti podľa odseku 1. tohto ustanovenia je povinný predložiť
správcovi dane právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby, prípadne
nájomnú zmluvu. Platiteľ, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba je povinný
správcovi dane predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu,
na základe ktorej vykonáva činnosť.
3. Platiteľ, ktorým je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba je povinný do 15
dní po skončení zdaňovacieho obdobia - kalendárneho štvrťroka podať Oznámenie k dani za ubytovanie.
§ 28
Rozsah a spôsob vedenia preukázateľnej evidencie
na účely dane za ubytovanie
1. Platiteľ je povinný pre účely oznamovacej povinnosti k dani za ubytovanie viesť preukázateľnú
evidenciu o využití lôžkovej kapacity zariadenia, t.j. viesť Knihu ubytovaných.
2. Platiteľ uvádza v Knihe ubytovaných nasledovné údaje:
 meno a priezvisko ubytovanej osoby
 adresu trvalého pobytu ubytovanej osoby
 číslo preukazu totožnosti/číslo pasu
 dátum príchodu
 dátum odchodu
 počet prenocovaní
3. Údaje uvedené v odseku 2. tohto ustanovenia je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem
údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovanie (deň odchodu daňovníka) je platiteľ povinný
vyznačiť v knihe ihneď po odchode daňovníka.
4. Platiteľ je povinný pre účely dane predložiť Knihu ubytovaných pri každom podaní Oznámenia k dani
za ubytovanie v termíne v zmysle § 27 ods. 3. tohto VZN.
5. Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane za ubytovanie v zmysle platného všeobecne
záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné
ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane za ubytovanie.
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§ 29
Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti dokladu o zaplatení dane,
spôsob odvodu dane
1. Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroku v zmysle
Oznámenia k dani za ubytovanie.
2. Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho
zariadenia, sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie v zmysle tohto VZN, počet prenocovaní,
dátum odkedy a dokedy bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane za
ubytovanie.
3. Platiteľ uhrádza daň za ubytovanie za príslušné zdaňovacie obdobie do pokladnice Mestského úradu
Nováky pri platbách do 300 eur. Pri platbe vyššej ako 300 eur na účet mesta Nováky vedený vo VÚB,
a.s. expozitúra Nováky, číslo účtu v tvare IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382, BIC: SUBASKBX,
konštantný symbol 0558, ako variabilný symbol použije posledný deň kalendárneho štvrťroka.
§ 30
Oslobodenie od dane za ubytovanie
Od dane za ubytovanie sú oslobodení daňovníci, ktorým je poskytnuté odplatné prechodné ubytovanie
v sociálnych zariadeniach.
Článok VI.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 31
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 33
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 34
Sadzba dane
Mesto Nováky ustanovuje sadzbu dane za predajné automaty v eurách za jeden predajný automat a
kalendárny rok nasledovne:
a) za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar bez alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
100,00 eur/automat/rok
b) za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar vrátane alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
166,00 eur/automat/rok
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§ 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 36
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný označiť predajný automat identifikačným štítkom umiestneným na viditeľnom
mieste. Identifikačný štítok obsahuje tieto údaje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá predajný
automat prevádzkuje
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
§ 37
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu prevádzkovania predajného automatu, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej
osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje
b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
c) výrobné číslo, rok výroby a osvedčenie predajného automatu
d) miesto umiestnenia predajného automatu
§ 38
Oslobodenie
Od dane za predajné automaty sú oslobodené mliečne automaty.
Článok VII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 39
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
§ 40
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 41
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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§ 42
Sadzba dane
Mesto Nováky ustanovuje sadzbu za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 166,00 eur.
§ 43
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 44
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom umiestneným na
viditeľnom mieste. Identifikačný štítok obsahuje tieto údaje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá nevýherný
hrací prístroj prevádzkuje
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
§ 45
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, ktorá
obsahuje:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej
osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
c) výrobné číslo, rok výroby a osvedčenie nevýherného hracieho prístroja
d) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
Článok VIII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 46
Konania
1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je niečo upravené, postupuje sa podľa zákona NR
SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení.
2. Konanie vo veciach miestnych daní sa riadi zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) v platnom znení.
§ 47
Vyrubenie dane
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje v úhrne najviac do 3 eur sa nebude vyrubovať.
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§ 48
Záverečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 9/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach,
c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Nováky č. 9/2009,
d) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Nováky č. 9/2009 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 6/2011
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novákoch dňa
23. 11. 2015 uznesením č. 200/2015 a nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Zverejnené:
Vyhlásené:

Schválené:
Účinnosť:

05. 11. 2015
03. 12. 2015

23. 11. 2015
01. 01. 2016

RNDr. Daniel Daniš
primátor mesta
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