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Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

a) uznáša sa 
 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

b) ruší 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Svidník 

č.4/2010 o dani z nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2011 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 10/2011 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 25. november 2011 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 25. november 2011 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25. november 2011 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 5. december 2011 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky písomne: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky: ba) prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054 75 22394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. január 2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 

 



Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na základe §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne 

záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Účelom tohto nariadenia je upraviť  v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v meste, ktoré zahŕňa katastrálne územie Svidník, ako aj 

poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia  
 

1. Mesto ukladá 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. 

 

2. Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady. 

 

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku uvedených v čl. 2 ods. 1  písm. a), b), e), f) 

a ods. 2 je kalendárny rok. 

 

PRVÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

  

Článok 3 

Základ dane z pozemkov 

 

   Správca dane na území mesta Svidník určuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte 

základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m
2
 pre: 

a) ornú pôdu vo výške   0,3223 EUR/m
2
, 

b) trvalé trávnaté porasty vo výške 0,0567 EUR/m
2
, 

c) záhrady vo výške 4,64 EUR/m
2
, 

d) zastavané plochy a nádvoria vo výške 4,64 EUR/m
2
, 

e) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 4,64 EUR/m
2
, 

f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,05 EUR/m
2
, 

g) stavebné pozemky vo výške 62,07 EUR/m
2 

. 

 



Článok 4 

Sadzba dane z pozemkov 

 

1. Správca dane na území mesta Svidník určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške pre 

pozemky druhu 

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške 0,52%,  

b) záhrady vo výške 0,52%, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,52%, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,52%, 

e) stavebné pozemky vo výške 0,52%. 

 

2.  Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.   

 

Článok 5 

Sadzba dane zo stavieb 

 

1.  Správca dane pre všetky stavby na území mesta Svidník, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, 

určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy vo výške 

a) 0,168 EUR/m
2
 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,168 EUR/m
2
 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

c) 0,515 EUR/m
2
 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 

d) 0,662 EUR/m
2
  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a 

stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 0,861 EUR/m
2
 za priemyselné stavby, a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu,     

f) 1,733 EUR/m
2
 za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú  činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 0,693 EUR/m
2
 za ostatné stavby. 

 

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,168 EUR/m
2
   za každé ďalšie podlažie okrem  prvého  nadzemného  podlažia. 

 

Článok 6 

Sadzba dane z bytov 

 

1. Správca dane na území mesta Svidník určuje ročnú sadzbu z bytov za každý aj začatý m
2
 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 

a) 0,168 EUR/m
2
 za byty,  

b) 0,168 EUR/m
2
 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť, 



c) 1,733 EUR/m
2
 za bytové a nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú  

zárobkovú činnosť, 

d) 0,662  EUR/m
2
 za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené 

a) pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane, 

b) pozemky slúžiace na vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie 

náboženských obradov, vo vlastníctve verejných 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 

samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

krajských školských úradov, 

c) pozemky vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, 

d) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové  háje a rozptylové lúky, 

e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia  

výchovnej ťažby (prvej prebierky), 

f) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

g) 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, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a 

pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov. 

 

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 30 % z daňovej 

povinnosti na 

a) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 62 rokov, 

ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

b) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti mesta, na ktorých vykonávajú samostatne 

hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť. 

 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z daňovej 

povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky 

slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

 

4. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodené 

a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane, 

b) stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na 

vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných 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 



samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

krajských školských úradov,  

c) stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, 

d) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam  a  zariadeniam na pracovnú 

rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby 

užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, kino, výstavné siene a 

osvetové zariadenia. 

 

5. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 30 % 

z daňovej  povinnosti na 

a) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, 

stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 

b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 62 

rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, 

ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

c) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov 

starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo 

používané na ich dopravu. 

 

6. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške        

50 % z daňovej  povinnosti na  

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich 

trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 

dopravu. 

 

7. Zníženie dane podľa ods. 2 a 4  správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a v hmotnej núdzi na 

základe každoročného uplatnenia zníženia v daňovom priznaní a na tento účel sú povinní 

predložiť potvrdenie o hmotnej núdzi, fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí 

a fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S. Daňovníkom, ktorí nepredložia v termíne do 31. januára 

príslušného roka  potrebné doklady, správca dane neposkytne zníženie dane z nehnuteľností 

v zmysle ods. 2 a 5.   

 

Článok 8 

Vyrubenie dane 

 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 EUR nebude vyrubovať ani vyberať. 

 

 

 

 



Článok 9 

Platenie dane 

 

1. Správca dane určuje, že v prípade, že platobný výmer nadobudol právoplatnosť do 16. mája 

príslušného roka, vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to 

najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra príslušného roka. 

 

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 20,00 EUR a právnickej osobe          

200,00 EUR a platobný výmer nadobudol právoplatnosť do 16. mája príslušného roka,  je 

splatná naraz do 31. mája príslušného roka. 

 

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedená v predchádzajúcom odseku. 

 

4. V ostatných prípadoch vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru alebo rozhodnutia. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

Článok 10 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet psov. 

 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a)  vlastníkom psa alebo 

b)  držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

Článok  11 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 

a) za psa chovaného bytoch nachádzajúcich sa v bytovom dome na území celého mesta vo 

výške  36,51 EUR, 

b) za psa chovaného v rodinných domoch na území celého mesta vo výške 23,23 EUR,  

c) za psa chovaného v podnikateľskom objekte u právnickej osoby a fyzickej osoby vo výške 

59,74 EUR. 

 

Článok 12 

Platenie dane 

 

1. Splatnosť dane u nových daňových poplatníkov je do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti  platobného výmeru. 

 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do     

31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 



Článok 13 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. 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 

postihnutím. 

 

2. Od dane za psa je oslobodený osamelo žijúci občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej 

adrese okrem občana s ťažkým zdravotným postihnutím  evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je 

občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa vzťahuje na držanie jedného psa. 

Pri držaní ďalších psov oslobodenie neplatí. Daňovník je povinný predložiť fotokópiu 

rozhodnutia o zdravotnom postihnutí pri prihlásenia psa a každoročné v termíne do 31. januára 

príslušného roka.  

 

3. Od dane za psa sú oslobodené príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, mestská polícia a 

obchodné spoločnosti založené mestom. 

 

Článok 14 

Evidencia psov 

 

1. Daňovník je povinný zakúpiť si evidenčnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes 

známku nosil. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na 

Mestský úrad vo Svidníku. Za zakúpenie evidenčnej a vydanie náhradnej známky stanovuje 

mesto sumu 2,70 EUR. 

 

2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti  

pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho  obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. 

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Článok 15  

Základ dane 

 

  Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m
2
.   

 

Článok 16 

Sadzba dane  

      

1. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí mesto v eurách za každý aj začatý m
2
 

osobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň. 



 

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú  činnosť sa stanovuje za 

a) predaj remeselných výrobkov vo výške 0,66 EUR/ m
2
/deň,  

b) predaj potravín, ovocia, zeleniny vo výške 1,35 EUR/m
2
/deň,   

c) predaj ostatných tovarov vo výške 3,31 EUR/m
2
/deň. 

 

3. Sadzba dane za skládku materiálov sa stanovuje vo výške 0,35 EUR/m
2
/deň. 

 

4. Sadzba dane za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie sa stanovuje vo výške                   

0,35 EUR/m
2
/deň pôdorysnej plochy. 

 

5. Sadzba dane za letné terasy a parkovacie miesta pre taxi služby sa stanovuje vo výške         

0,22 EUR/m
2
/deň. 

 

6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

a) na účely postavenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje vo výške              

0,04 EUR/m
2
/deň, lokalitu umiestnenia určuje mesto, 

b) za účelom umiestnenia reklamných zariadení a propagácia vlastných výrobkov sa stanovuje   

vo výške 0,20 EUR/m
2
/deň,    

c) na poskytovanie služieb obyvateľstvu (čistenie peria, oprava dáždnikov, ... ) sa stanovuje  

vo výške 0,16 EUR/m
2
/deň. 

 

7. Sadzba dane za ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v meste sa stanovuje vo 

výške 0,35 EUR/m
2
/deň. 

 

Článok 17 

Oslobodenie od dane 

 

  Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného  priestranstva na kultúrnu a 

športovú akciu usporiadanú na  verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý  

výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

 

Článok 18 

Platenie dane 

 

1. Daň je splatná pred začatím užívania verejných  priestranstiev, za skládky materiálu je daň 

splatná dňom  uloženia materiálu. 

 

2. Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev (napr. predajné stánky a pod.) zaplatí 

daňovník vymeranú daň za celý bežný kalendárny rok do 31. marca bežného roka. 

 

3. V prípadoch dočasného užívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť daň 

naraz za celý ohlásený a  dohodnutý čas. 

 

4. Splatnosť dane dodatočne vymeranej pri prekročení  dohodnutého času používania verejných 

priestranstiev je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru. 

 



ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Článok 19 

Základ dane 

 

 Základom dane je počet prenocovaní. 

 

Článok 20 

Sadzba dane 

 

 Sadzba dane za osobu a prenocovanie v zariadeniach poskytujúcich prechodné ubytovanie 

sa stanovuje vo výške 0,66 EUR. 

 

Článok 21 

Oslobodenie od dane 

 

Daň za ubytovanie neplatí 

a) osoba do 18 rokov veku,  

b) osoba staršia ako 62 rokov,   

c) študenti do 25 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v 

študentských domovoch.  

 

Článok 22 

Platenie dane 

 

1. Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo  vyhotoviť „Hlásenie k dani za 

ubytovanie“(príloha č. 1) podľa písomnej  evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené „Hlásenie k 

dani za ubytovanie“ s vypočítanou sumou dane je platiteľ dane povinný doručiť Mestskému 

úradu vo Svidníku vždy do 15. januára, 15. apríla, 15. júla, 15. októbra príslušného roka. 

 

2. Daň za pobyt je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru. 

 

Článok 22 

Evidencia dane  

 

1. Platiteľ dane je povinný registrovať sa na Mestskom úrade vo  Svidníku do 15 dní od začatia 

činnosti. 

 

2. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované 

obdobie. 

 

3. Ak príde k zmenám v daňovej povinnosti alebo táto  povinnosť zanikne, je platiteľ dane 

povinný nové skutočnosti  oznámiť Mestskému úradu vo Svidníku do 15 dní odo dňa ich  

vzniku. 

 

 



PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

Článok 23 

Základ dane 

 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

Článok 24 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 

a) 40,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru najviac 10 druhov tovaru, 

b) 60,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru viac ako 10 druhov tovaru. 

 

2. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého predajného automatu osobitne, a to 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) miesto prevádzkovania, 

c) začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

 

Článok 25 

Platenie dane 

 

1. Splatnosť dane u nových daňových poplatníkov je do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie  obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Článok 26 

Základ dane 

 

  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

Článok 27 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 

a) za mechanické hry(šípky, biliard,  futbal...) stanovená vo výške 35,00 EUR,   

b) za bowling stanovená vo výške 50,00 EUR/jednu dráhu, 



c) za elektronické prístroje na počítačové hry a za PC v internetových kaviarňach stanovená 

vo výške 35,00 EUR,    

d) za hudobné boxy a iné zábavné zariadenia stanovená vo výške 35,00 EUR, 

e) za ostatné nevýherné hracie prístroje stanovená vo výške 35,00 EUR. 

    

Článok 28  

Platenie dane 

 

1. Splatnosť dane u nových daňových poplatníkov je do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie  obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

SIEDMA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

Článok 29 

Predmet poplatku 

 

  Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady, ktoré vznikajú na území 

mesta. 

Článok 30 

Poplatník 

 

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 

a)  fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného  pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri  nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len 

„nehnuteľnosť“), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na účel  podnikania. 

 

2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie 

obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu vo Svidníku (trvalý a 

prechodný  pobyt). 

 

3. Poplatok platí 

a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, 



4. Ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre mesto vyberať a za vybraný poplatok 

ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo 

správca súhlasí. 

 

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť  uvedená v odseku 1. 

 

Článok 31 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku je 

a) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. a) vo výške 17,90 EUR na osobu a rok, 

b) pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. b), c) za množstvový zber vo výške            

0,76 EUR/rok za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov 

(odvoz l x týždenne). 

 

2. Mesto určuje poplatok 

a) pre poplatníka podľa ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v 

roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, rozdelené na 

celkový počet kalendárnych dní roka, 

b) pre poplatníka podľa ods. 1 písm. b) ako súčin počet odvozov, sadzby, objemu zbernej 

nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov a počtu zberných nádob, rozdelené na celkovú 

frekvenciu odvozov za kalendárny rok. Celkový objem nádob poplatníka pri množstvovom 

zbere nesmie byť menší ako minimálny objem nádob v litroch, ktorý sa rovná súčinu 

koeficientu prevádzky a počtu zamestnancov. Počet zamestnancov sa rovná počtu osôb, 

ktoré sú s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú 

u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, 

pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo 

je oprávnený užívať. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu 

osôb sa započítava aj táto osoba.  Podľa druhu prevádzky sa určuje  

 

ba) pre bufety, stravovacie zariadenia, potravinové obchody, pekárne, ubytovacie služby 

a kvetinárstva koeficient 110, 

bb) pre školy, škôlky, školské internáty, domy sociálnych služieb poskytujúce ubytovanie, 

lekárne, ostatné obchody koeficient 33, 

bc) pre ostatné prevádzky koeficient 22. 

 

3. Vývoz veľkokapacitných kontajnerov zabezpečujú Technické služby mesta Svidník na 

základe objednávky. 

 

4. Mesto vyrubí poplatok platobným výmerom pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. a), 

pre poplatníka podľa Článku 30 ods. 1 písm. b), c), poplatok bude vyrubený rozhodnutím. 

 

5. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v 

pokladni Mestského úradu  Svidník.   

 



Článok 32 

Splatnosť poplatku 

 

 V prípade, že platobný výmer nadobudol alebo rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 

16. marca príslušného roka, poplatok je splatný  v štyroch rovnakých  splátkach,  a to najneskôr 

do 31. marca, 30. júna, 30. septembra, 30. novembra príslušného roka, okrem veľkoobjemových 

kontajnerov. Ak ročný poplatok vyrubený poplatníkom podľa čl. 31 ods. 1 písm. a) nepresahuje 

20,00 EUR a poplatníkom podľa čl. 31 ods. 1 písm. b), c) 200,00 EUR a platobný výmer 

nadobudol alebo rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 16. marca príslušného roka, tento 

poplatok je splatný naraz do 31. marca príslušného roka. V ostatných prípadoch poplatok je 

splatný najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru alebo 

rozhodnutia.   

 

Článok 33 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady je rozhodujúci stav k 

1. januáru príslušného  kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je 

poplatník povinný nahlásiť Mestskému úradu vo Svidníku  najneskôr do 31. januára  

príslušného kalendárneho roka. 

 

2. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku  povinnosti platiť poplatok, alebo odo dňa, keď 

nastala  skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej  povinnosti, alebo ako aj od 

skončenia obdobia určeného mestom, za  ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť mestu 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa Článku 30  

ods. 4 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba 

podľa Článku 30 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok 

obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 

b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

c) aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, ak požaduje zníženie 

alebo odpustenie poplatku podľa Článku 34. 

 

Článok 34 

Zníženie a oslobodenie od poplatku 

 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Svidník na základe žiadosti 

zníži, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t. j. minimálne 90 po sebe nasledujúcich 

dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Tento poplatok sa znižuje o alikvotnú časť. K 

žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na  úľavu  (pracovné povolenie, 

povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod.) 

 

2. Poplatok sa zníži 

a) o 50%,  ak poplatník navštevuje školu mimo mesta  s výnimkou študentov denne 

dochádzajúcich do školy a 50% u turnusových pracovníkov pracujúcich v zahraničí. K 

žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie o návšteve 



školy vždy do 30 dní od vzniku nároku, ubytovací preukaz do 60  km, potvrdenie o platbe 

za ubytovanie, v prípade ubytovania mimo internátu dokladom preukazujúcim zaplatenie 

poplatku v mieste ubytovania,  potvrdenie  od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru 

na aktuálny rok  a pod.), 

b) o  50 % občanom starším ako 70  rokov, 

c) o 30 % občanom v hmotnej núdzi, občanom starším ako 62  rokov, občanom držiteľom 

preukazu  ZŤP, ZŤP/S. Daňovník je povinný predložiť fotokópiu rozhodnutia 

o zdravotnom postihnutí pri prihlásenia psa a každoročné v termíne do 31. januára 

príslušného roka. Zníženie poplatku správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

a v hmotnej núdzi na základe predloženého potvrdenie o  fotokópiu rozhodnutia 

o zdravotnom postihnutí, fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S alebo hmotnej núdzi pre 

príslušný rok.   

d)  o sumu zaplatenú v inej obci tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v 

meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku 

za odpad v mieste, kde sa počas roka  zdržiavali. 

 

3. Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku  oslobodení poplatníci, ktorí sa v 

určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo mesta Svidník, pokiaľ túto  

skutočnosť preukážu príslušným dokladom na tento pobyt  najneskôr do konca zdaňovacieho 

obdobia (pracovná zmluva, povolenie k pobytu, víza,  overené čestné vyhlásenie a pod.). 

 

ÔSMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 35 

Správa daní a poplatku 

 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady 

vykonáva Mesto Svidník, ktoré ich na svojom území zaviedlo. 

 

2.  Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v  konaní vo veciach miestnych daní 

a poplatku podľa  všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. 

 

Článok 36 

Označenie platby dane  

 

Daňovník je povinný označiť platbu dane a poplatku podľa Článku 2 ods. 1 a 2  nasledujúcim 

spôsobom  

1. Platba dane  bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, 

ktorým je mesto sa označí:  

a)  číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane alebo poplatku uhrádza, 

b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza a ktorý Mesto Svidník otvorilo pre 

dane alebo poplatok,  

c) variabilným symbolom uvedeným v platobnom výmere alebo v rozhodnutí, 

d) špecifickým symbolom, ak je uvedený v platobnom výmere alebo v rozhodnutí, 



e) konštantným symbolom 0558, 
f) sumou platby dane alebo poplatku v eurách a centoch, 

g) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné. 

 

2. Platba dane alebo poplatku  poštovým poukazom sa označí ako platba dane alebo poplatku 

podľa odseku 1, okrem čísla účtu daňového subjektu. Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj 

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo 

obchodné  meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba alebo obchodné meno 

a miesto podnikania daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie.  

 

3. Platba dane alebo poplatku v pokladnici Mestského úradu vo Svidníku sa označí ako platba 

dane alebo poplatku podľa odseku 1, okrem čísla účtu daňového subjektu a čísla účtu správcu 

dane. Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 

daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, 

ktorým je právnická osoba alebo obchodné meno a miesto podnikania daňového subjektu, 

ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie.  

 

 

Článok 37 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzné nariadenie zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Svidník č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Svidník č.4/2010 o dani z 

nehnuteľnosti. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. 

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák  v.r. 

                   primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Mesto Svidník 

Sovietskych hrdinov 200/33 

089 01 Svidník 

 

Hlásenie 

k dani za ubytovanie 

za .... štvrťrok 2008 

 

  

Platiteľ dane / Prevádzkovateľ/:………………………………………………………………… 

 

Sídlo platiteľa dane:…..………………………………………………………………………… 

 

IČO:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Názov a adresa prevádzkovej jednotky:..….…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Mesiac Počet ubytovaných 

hostí 

Celkový počet 

prenocovaní 

Sadzba dane v 

EUR 

Predpis dane v 

EUR 

  

 

 
0,66 

 

  

 

 
0,66 

 

  

 

 
0,66 

 

 

 

 

 

Vo Svidníku dňa……………………                                 ………………………………….. 

                                                                                             Podpis a  pečiatka platiteľa dane 

     

 

 



Dôvodová správa 

 

Dôsledky hospodárskej krízy sa v súčasnosti už naplno prejavujú na rozpočet mesta a na 

odhade príjmov v roku 2012. Dochádza k zvyšovaniu úverového zaťaženia a k nárastu  záväzkov 

mesta a preto je potrebne prijať účinné opatrenia a hľadať príjmy, ktoré by kompenzovali 

finančné výpadky rozpočtu.  

Z uvedených dôvodov je Mesto Svidník nútené pristúpiť aj k úpravám sadzieb miestnych 

dani na rok 2012.  

Sadzby dane z nehnuteľnosti sa neupravovali od roku 2008. 

 

V nasledujúcej tabuľke je zaradenie výšky dane z nehnuteľnosti  podľa druhu dani v Meste 

Svidník  medzi 87- mi okresnými mestami a mestskými časťami v rámci Slovenska. Umiestnenie 

je zatriedené od najnižšej k najvyššej dani.  

 

Druh dane Umiestnenie Mesta Svidník 

orná pôda 54 

trvalé trávnaté porasty 54 

záhrady 53 

zastavané plochy a nádvoria 42 

ostatné plochy 42 

stavebné pozemky 65 

stavby na bývanie  29 

stavby na pôdohospodársku  produkciu  26 

stavby chát  35 

garáž  32 

priemyselne stavby  3 

ostatne podnikanie  6 

ostatne stavby  14 

byty  32 

nebytové priestory - na podnikanie  52 

nebytové priestory -ostatne  9 

 

Ako vyplýva  z tabuľky Mesto Svidník má pri stavbách podpriemernú výšku dane a pri 

priemyselných stavbách a stavbách na podnikanie dokonca jednu z najnižších v rámci Slovenska. 

Pri tom daň zo stavieb tvorí viac ako 70% príjmov z dani z nehnuteľnosti.  

 

Pri pozemkoch daň v roku 2008 sa navýšila v priemere o 20%. Na rok 2012 navrhujeme 

zvýšenie sadzby dane o 4% a to z 0,5% na 0,52%. 

 

 Pri stavbách  sa daň v roku 2008 navýšila v priemere o 25%. Na rok 2012 navrhujeme 

zvýšenie sadzby o 5%. 

 

 

 

 



Porovnanie sadzieb dane zo stavieb pre rok 2012 

Druh dane 
Sadzba 2011v  

EUR/ m
2 

Sadzba 2012 

v EUR/m
2 

Navýšenie sadzby 

v EUR/m
2 

stavby na bývanie  0,16  0,168  0,008 

stavby na pôdohospodársku  

produkciu  
0,16 0,168  0,008 

stavby chát  0,49  0,515  0,025 

garáž  0,63  0,662 0,032 

priemyselne stavby  0,82 0,861  0,041 

ostatne podnikanie  1,65 1,733  0,083 

ostatne stavby  0,66  0,693 0,033  

  

 Pri bytoch sa daň v roku 2008 navýšila v priemere o 24%. Na rok 2012 navrhujeme 

zvýšenie sadzby o 5%. 

 

Porovnanie sadzieb dane z bytov a nebytových priestorov pre rok 2012 

Druh dane 
Sadzba 2011v 

EUR/m
2 

Sadzba 2012 

v EUR/m
2 

Navýšenie sadzby 

v EUR/m
2 

byty  0,16 0,168 0,008   

nebytové priestory - na podnikanie  1,65 1,733 0,083   

nebytové priestory -ostatne  0,16 0,168 0,008   

nebytové priestory -garáž  0,63 0,662 0,032   

  

         Okrem zvýšenia sadzieb daní navrhujeme aj zníženie rozsahu oslobodenia od daní pre 

určité skupiny občanov z doterajších 50% na 30%. Vychádzame z toho, že Mesto Svidník 

poskytuje úľavu na dane z nehnuteľnosti pre občanov starších ako 62 rokov, pokiaľ prevažná 

väčšina miest poskytuje úľavu pre občanov starších ako 70 rokov. V podmienkach mesta Svidník 

je to významná skupina, čo tvorí takmer 13% daňovníkov – fyzické osoby a samozrejme aj 

nemalú finančnú čiastku z rozpočtu mesta. 

 Trojčlenná rodina, ktorá býva v 3 - izbovom byte s rozmermi 86 m
2 

a vlastní garáž s 

rozmerom 20 m
2 

a v roku 2011 zaplatila daň 26,36 EUR  v roku 2012 zaplatí o 1,46 EUR viac, čo 

je zvýšenie 0,48 EUR na osobu za rok. Trojčlenná rodina, ktorá býva v 1 - poschodovom 

rodinnom dome s rozmermi 100 m
2 

a záhradou  500 m
2
 
 
a v roku 2011 zaplatila daň 43,60 EUR v 

roku 2012 zaplatí o 2,46 EUR viac, čo je zvýšenie 0,82 EUR na osobu za rok. Z týchto príkladov 

je vidno, že zvýšenie daní z nehnuteľnosti by nemálo významne zaťažiť rodinný rozpočet 

obyvateľov mesta. 

 V prípade schválenia tohto návrhu do mestského rozpočtu by pribudla čiastka približne 

19,5 tis. EUR. 

 Pri dani za psa zmena je v podmienkach pre oslobodenie od daní za psa. Podľa 

doterajšieho stavu predmetom daní za psa  nie je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím, čo umožňovalo v určitých prípadoch vyhnúť sa plateniu tejto dani. Podľa návrhu 

bude oslobodený len pes vo vlastníctve osamelo žijúceho občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím v rodinných domoch. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v 

evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem občana s ťažkým zdravotným postihnutím  

evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa 

vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalších psov oslobodenie neplatí. 



 Pri dani za užívanie verejného priestranstva nedošlo k výrazným zmenám. 

 

Porovnanie sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva pre rok 2012 

Spôsob užívania 

Sadzba     

2011v 

EUR/m
2
/deň 

Sadzba 2012 

v 

EUR/m
2
/deň 

Zmena sadzby 

dane v 

EUR/m
2
/deň 

predaj remeselných výrobkov 0,66 0,66 0,00   

predaj potravín, ovocia, zeleniny 1,32 1,35 +0,03   

predaj ostatných tovarov 3,31 3,31 0,00   

skládka materiálov 0,33 0,35 +0,02   

stavbárske lešenie a podobné 

konštrukcie    
0,33 0,35 +0,02   

letné terasy a parkovacie miesta 

pre taxi služby 
0,19 0,22 +0,03   

na účely postavenia cirkusov 0,06 0,04 -0,02   

umiestnenie lunaparkov 0,03 0,04 +0,01   

umiestnenie reklamných zariadení 0,19 0,20 0,01   

poskytovanie služieb 

obyvateľstvu 0,16 0,16 0,00   

 

 Daň za ubytovanie sa nemení. 

  

 Pri daní z predajných automatov sa zavádza namiesto  terajšej jednotnej sadzby vo výške 

33,19 EUR za jeden automat na dva druhy sadzieb podľa kapacity automatu: 

- 40,- EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru najviac 10 druhov tovaru, 

- 60,- EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného 

tovaru viac ako 10 druhov tovaru. 

 

 Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny  rok sa zvyšuje z 33,19 EUR 

na 35,00 EUR a zavádza sa nová položka tejto dane za bowling vo výške 50,00 EUR za jednu 

dráhu na rok. 

 

 Pre určenie výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2012 

sme vychádzali z predpokladu, že komunálny odpad z mesta sa bude vyvážať na skládku  

v Šemetkovciach.  Celkové očakávané náklady mesta na odvoz a spracovanie odpadu v roku 

2012 sú 

 

Ukazovateľ Výška nákladu(EUR) 

uloženie odpadu 133 586 

doprava 97 692 

personálne náklady 15 000 

zberný dvor  66 245 

amortizácia vozového parku  44 830 

kontejnery 7 000 

spolu 364 353 



 Mesto Svidník na rok 2011 počíta v rozpočte s príjmom z poplatku vo výške  231 800,- 

EUR, čo je menej ako 64 % z finančných prostriedkov potrebných na pokrytie reálnych nákladov 

spojených s odvozom a spracovaním odpadu v budúcom roku. Keby sme vypočítali poplatok 

podľa reálnych nákladov, sadzba by bola 25,15 EUR na osobu. V prípade, že mesto bude dotovať 

aj naďalej Zberný dvor, sadzba by bola 20,58 EUR na osobu. Manažment mesta si je vedomý, že 

nastavenie reálnej výšky poplatku by malo ťažký dopad na finančnú situáciu daňovníkov, ale na 

druhej strane mesto je povinné zabezpečiť finančné krytie odvozu komunálneho odpadu. Súčasná 

výška poplatku zavinila, že  mestu ku koncu roka 2011 už nepostačujú finančné prostriedky 

z vyrubeného poplatku  a mesto nie je schopné uhrádzať faktúry za odvoz odpadu, zberný dvor 

dotuje na 100% a neakumuluje žiadne finančné prostriedky na obnovenie vozového parku. Z toho 

dôvodu navrhujeme nastaviť takú výšku poplatku,  aby umožnila krytie aspoň nevyhnutných 

nákladov na odvoz odpadu. Pri zvýšení  sadzby poplatku zo súčasných 16 EUR na 17,90 EUR na 

osobu  pri fyzických osobách a zo súčasných 0,64 EUR na 0,76 EUR za 1 liter nádoby na rok, by 

znamenalo celkové navýšenie príjmu mesta z tohto poplatku o približne 26,5 tis. EUR. 

 Pre právnické osoby, pre ktoré je zavedený množstvový zber, navrhujeme zaviesť hranicu 

minimálneho objemu zberných nádob, ktorá bude určená podľa druhu prevádzky a počtu 

zamestnancov, čo mestu pomôže spresniť spôsob určenia výšky poplatku.  

 Vychádzajúc z toho, že Mesto Svidník poskytuje úľavu na poplatku za komunálne odpady 

a drobné  stavebné odpady pre občanov starších ako 62 rokov, pokiaľ prevažná väčšina miest 

poskytuje úľavu pre občanov starších ako 70 rokov, navrhujeme aj zníženie rozsahu zníženia daní 

z doterajších 50% na 30% pre občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 62  rokov, 

občanov držiteľov preukazu  ZŤP, ZŤP/S a ponechanie 50% zníženia len pre občanov starších 

ako 70 rokov. 

 

 


