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NÁVRH 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky 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. 

 

1. V Článku III. DAŇ ZA PSA, v §13 Oslobodenie od dane za psa sa v odseku 1., písm. c.) sa 

slová ,, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu ” menia na ,, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom” 
 

2. V Článku V. DAŇ ZA UBYTOVANIE, v §27 Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti 
sa v odseku 2. vypúšťajú slová ,,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. V Článku V. DAŇ ZA UBYTOVANIE, v §26 Sadzba dane sa slová ,, na 0,50 eura na osobu 

a prenocovanie.” nahrádzajú slovami ,, na 0,25 eura na osobu a prenocovanie.” 
 

4. V Článku V. DAŇ ZA UBYTOVANIE, v §28 Rozsah a spôsob vedenia preukázateľnej 

evidencie na účely dane za ubytovanie sa vypúšťa odsek 5. 
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5. V Článku V. DAŇ ZA UBYTOVANIE, v §29 Spôsob, lehota vyberania dane                              

za ubytovanie, náležitosti dokladu o zaplatení danie, spôsob odvodu dane sa v odseku                 

3. znenie druhej vety mení nasledovne: ,, Pri platbe vyššej ako 300 eur uhrádza platiteľ na účet  

Mesta Nováky vedený vo VÚB, a.s., Prievidza, číslo účtu SK45 0200 0000 0000 1872 8382, 

BIC: SUBASKBX, konštantný symbol 0558, variabilný symbol - posledný deň kalendárneho 

štvrťroka. Prípadne na účet Mesta Nováky vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Nováky, číslo 

účtu  SK79 0900 0000 0051 5853 1234, BIC: GIGASKBX, konštantný symbol 0558, variabilný 

symbol – posledný deň kalendárneho štvrťroka. 

 

6. V Článku VIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, v §48 Záverečné 

ustanovenia sa vkladá nový odsek 3., ktorý znie nasledovne: 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v  Novákoch 

dňa  …............ uznesením č. …............. a  nadobúda účinnosť  1. januára 2020. 

 

 

 Zverejnené: 12. 11. 2019   Schválené: 

 Vyhlásené:     Účinnosť:  

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Dôvodová správa 

Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 10/2015 o miestnych navrhujeme nasledovné zmeny: 

 

K bodu 1: 
Oprava presného názvu dokladu, pôvodne bolo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu, správny názov je preukaz fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

K bodu 2: 

Ustanovením navrhujeme vypustiť povinnosť určenú pre fyzickú osobu-podnikateľa, alebo 

právnickú osobu predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu 

listinu, na základe ktorej vykonáva činnosť. Nakoľko má správca dane možnosť uvedené 

doklady vyhľadať si na verejne prístupných portáloch, nie je potrebné vyžadovať od platiteľa 

dane za ubytovanie. 

 

K bodu 3  

Zmenou sadzby na osobu a prenocovanie z 0,50 eura na 0,25 eura sa znižuje sadzba dane             

za ubytovanie o 50%.  

 

K bodu 4: 

Uvedený odsek sa vypúšťa z dôvodu, že náležitosti dokladu o zaplatení dane za ubytovanie sú 

uvedené v odseku 2. v  §29 Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti dokladu 

o zaplatení dane, spôsob odvodu dane. Ustanovenie bolo teda zdvojené. 

 

K bodu 5: 

V tomto ustanovení navrhujeme doplnenie ďalšieho účtu, vedeného v Slovenskej sporiteľni, 

a.s. Pri platbách vyšších ako 300 eur môžu platitelia dane uhrádzať daň za ubytovanie okrem 

účtu vedenom vo VÚB, a.s., Prievidza aj na účet vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., 

Nováky. 
 


