
 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE 

MESTA NOVÁKY 

č. ........, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 

o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019 

a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 3/2020. 

 

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, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky 

č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019 

a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 3/2020. 

 

1. V Článku II. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, Daň zo stavieb, v § 5 Sadzba dane sa odseky         

1. , písm. a), písm. b)  menia nasledovne:  

a) 0,150 eura/m2  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu, 

b) 0,150 eura/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

 

 

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

ustanovenia sa vkladá nový odsek 4., ktorý znie nasledovne: 

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

dňa  …............ uznesením č. …............. a  nadobúda účinnosť  1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 Zverejnené:     Schválené: 

 Vyhlásené:     Účinnosť: 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

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

nariadenie č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky        

č. 8/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 3/2020, navrhujeme nasledovnú zmenu: 

 

K bodu 1: 
 

V zmysle § 104g prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 v zmysle odseku 3 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane za zdaňovacie 

obdobie roku 2013 väčšia ako 10 – násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 

2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší 

ako násobok ustanovený správcom na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu 

obdobiu. 

Na základe vyššie uvedeného boli vypracované variantné riešenia zníženia násobku na dani zo stavieb. 

Uvedené variantné riešenia boli dňa 23. 09. 2020 prerokované Mestským zastupiteľstvom Nováky. 

Uznesením č. 444/2020 zo dňa 23. 09. 2020 bol Mestským zastupiteľstvom v Novákoch schválený 

Variant č. 2 – výška sadzieb dane zo sadzieb na rok 2022, nasledovne: 

a) z 0,112 eura/m2 na 0,150 eura/m2  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) z 0,112 eura/m2 na 0,150 eura/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novákoch, dňa 15. 11. 2021 

Vypracovala: J. Záhonová 


