
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 

Číslo 1/1995                                                                            Svidník 31.3.1995 

  

N A R I A D E N I E  
  

Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku o miestnych poplatkoch 

  
                           Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa na svojom zasadaní dňa 31.3.1995 uznieslo 
podľa zákona SNR číslo 130/1991 Zb.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR číslo 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení a v zmysle zákona SNR číslo 544/1990 Zb, v znení zákona č.72/1992 Zb. a 
zákona č. 44/1993 Zb.o miestnych poplatkoch na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
  

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

                           Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku týmto všeobecne záväznym nariadením určuje 
druhy miestnych poplatkov, ktoré budú v meste vyberané, sadzby poplatkov a podmienky, pri 
splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušalnou sumou a sumu paušalného poplatku. 
  

Článok 2 
Druhy miestnych poplatkov 

                           V meste Svidník budú vyberané tieto druhy miestnych poplatkov : 

- poplatok za užívanie verejného priestranstva, 
- poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie, 
- poplatok za psa, 
- poplatok zo vstupného, 
- poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 
- poplatok z reklamy, 
- poplatok za zábavné hracie pristroje, 

- poplatok za predajné automaty. 

  
Článok 3 

Poplatok za užívanie verejného priestranstva 
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta,miestna 
komunikácia,námestie,chodnik,trhovisko, pešia zóna,nestrážene parkoviska pre určité vozidla a 
obytné prívesy, časť priestoru verejnej zelene použitej na iný než pôvodný účel,t.j.všetky verejnosti 
prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

2.Pri používaní verejného priestranstva v meste Svidník sa určuje sadzba za m2 a deň: 

                      10,-             Sk na ulici Centrálna,Sov.hrdinov, Bardejovska,tržnica 
                      8,-               Sk na ulici Stropkovska,sídlisko DUKLA a UTRA 
                      6,-               Sk na ostatných častiach mesta 
3. Na postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje paušálna sadzba 1 
000,- Sk a deň. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom 
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a 



verejnoprospečné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na 
poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie 
alebo kolaudačné rozhodnutie. 
4. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch a predovšetkým u 
novozačínajúcich podnikateľov môže primátor mesta znížiť poplatok do výšky 50 % zo schvalenej 
sadzby poplatku. 
  

Článok 4 
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie 

                           Sadzba poplatku je najviac päťnásobok ročnej úhrady za 
takto užívaný byt, sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne päťnásobok ročnej úhrady za m2 
podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.  
  

Článok 5 
Poplatok za psa 

1.Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 
2.Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. 
3.Sadzba poplatku za strážneho psa v individuálnej výstavbe je Sk 400,- za jedného psa, za druhého 
psa je sadzba Sk 600,- a poplatok za psa chovaného v bytovej jednotke je Sk 800,- 
4.Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá 
osoba,dôchodca s príjmami na hranici životného minima aj držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP. 5.Majiteľ 
psa je povinný podať oznámenie o chove, nadobudnutí, či uhynutí psa a inú zmenu,ktorá má vplyv 
na výšku poplatku na Mestský úrad Svidník do 10 dní od vzniknutej skutočnosti. 
6.V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti o chove a nadobudnutí psa podľa bodu 3 majiteľ psa 
zaplatí penále vo výške 50 % z poplatku,ktorý má zaplatiť. 
  

Článok 6 
Poplatok zo vstupného 

1.Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná 
zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod. 
2.Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva. 
3.Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Mestskom úrade vo Svidníku. 
4.Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý vyťažok je 
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
5.Sadzba poplatku je 15 % z vybraného vstupného. Ak ide o divadelne, filmové predstavenia, 
koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzba poplatku je 5 
% z vybraného vstupného. 

  
Článok 7 

Poplatok z predaja alkohlických nápojov a tabakových výrobkov 
1.Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja výrobkov, 
ktoré majú charakter alkoholických nápojov /zákon SNR č.46/1989 Zb./. 
2.Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauráčne ,kaviarenské, ubytovacie alebo 
iné pohostinské skužby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v ods. 1. 
3.Sadzba poplatku je 9 % ročne z predajnej ceny výrobkov uvedených v ods. 1. 

4.Právnická a fyzická osoba zaplatí poplatok na bežný účet Mestského úradu Svidník najneskôr do 



10 dní po skončení mesiaca. 
5.Právnická a fyzická osoba je povinná viesť: 
a/ osobnú evidenciu nákupu alkoholických nápojov podľa druhu nápoja s uvedením dátumu dodávky 
alebo nákupu, množstva, mernej jednotky a predajnej ceny s celkovou uzávierkou, 
b/ osobitnú evidenciu príjmu z predaja alkoholických nápojov v bežnom mesiaci, 

c/ osobitnú evidenciu nákupu tabákových výrobkov podľa druhu s uvedením dátumu alebo nákupu, 
množstva a predajnej ceny s celkovou uzávierkou, 

d/ osobitnú evidenciu z predaja tabakových výrobkov v bežnom mesiaci. 
  

Článok 8 
Poplatok z reklamy 

1.Poplatok z reklamy sa platí za : 
a/ písomné 
b/ obrazové 
c/ svetelné 
d/ zvukové 
e/ figurálne/trojrozmerné/ 
2. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v ods. 1 
umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z ních. 
3. Sadzba poplatku z reklamy je : 
a/ 5% z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných prípadoch 
5,-Sk za každý aj neuplný m2 plochy za deň. 
b/ 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 
c/ 5% z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami, 
d/ 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú / 
4.Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej 
uskutočňovaniu. 
5. Poplatok sa neplatí: 
a/z reklám propagujúcich vylúčne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu 
životného prostredia a ochranu prírody, 
b/ z reklám propagajúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov, 

c/ z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane. 
  

Článok 9 
Poplatok za zábavné hracie prístroje 

1.Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a 

elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry,do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry 
vkladajú mince v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 
2.Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo 
prevadzkuje, 
3.Sadzba poplatku je 15 000,-Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj a poplatková povinnosť 
vzniká dňom umiestnenia hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti. 
  

Článok 10 
Poplatok za predajné automaty 

1.Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ktoré po vložení príslušného množstva 



mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný 
tovar. 
2.Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevadzkuje. 

3.Sadzba poplatku je 1 000,-Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 
najviac 10 druhov tovaru a 2 000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. 
Sadzba poplatku sa zvýšuje o päťnásobok, ak skladba ponúkaného 
tovaru                                                             obsahuje cigarety alebo alkohol. Poplatková povinnosť 
vzniká umiestnením predajného automatu na verejnom priestranstve mesta. 
4.Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
a/ názov firmy, resp. meno poknikateľa 
b/ adresa 
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania 
5.Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce 
a/ výlučne lístky hromadnej dopravy, 
b/ potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov, 
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých 

pohlavných chorôb 
  

Článok 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, mesto ich vyrubí 
platobnám výmerom a môže zvýšiť včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky do 50 %. 
2.Zrušuje sa nariadenie mesta Svidník č.1/1991 zo dňa 30.4.1991. 
  

Článok 12 
                           Naridenie nadobúda účinnosť dňom 15.4.1995 
  
                                                                                                                               Karol KALINÁK, 

v.r.  
                                                                                                                               primátor mesta    


