VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. 7/2019
z 25. septembra 2019
o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Účel nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky ukladania a vyberanie
miestnych daní uložených Mestom Bytča, ako správcom miestnych daní 1.
Článok 2
Druhy miestnych daní
Mesto Bytča (ďalej aj len „správca dane“) ukladá tieto miestne dane :
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov),
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty.
DRUHÁ ČASŤ
Daň z pozemkov
Článok 3
Základ dane

1.

Hodnota pozemku, ktorá sa použije namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a ktorou sa pri výpočte základu dane
násobí výmera pozemku v m2 je na celom území Mesta Bytča2
a) 0,14 eura pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
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b) 0,14 eura pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.
2.

Hodnota stavebných pozemkov3, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku je na celom území Mesta Bytča 33,19 eura za 1 m².
Článok 4
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov 4 na celom území Mesta Bytča pre jednotlivé druhy
pozemkov je :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

0,70 % pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
0,60 % pre záhrady,
0,60 % pre zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
0,90 % pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
0,40 % pre stavebné pozemky,
1,40 % pre pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie, transformačná stanica alebo predajný stánok.
Daň zo stavieb
Článok 5
Sadzba dane

1.

Ročná sadzba dane zo stavieb5 za každý aj začatý m² zastavanej plochy na celom území
Mesta Bytča pre jednotlivé druhy stavieb je :
a) 0,25 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,30 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,88 eura za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
d) 0,95 eura za stavby samostatne stojacích garáží,
e) 0,95 eura za stavby hromadných garáží,
f) 0,95 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 2,00 eurá za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 2,50 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 1,90 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) tohto článku.
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2.

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške 0,09 eura
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Článok 6
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov 6 za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru na celom území Mesta Bytča pre jednotlivé účely využitia bytu alebo
nebytového priestoru je :
a) 0,25 eura za byty,
b) 0,95 eura za nebytové priestory využívané ako garáž,
c) 2,50 eura za nebytové priestory využívané alebo určené na podnikateľské účely.
Spoločné ustanovenia
Článok 7
Oslobodenie od dane
1.

Od dane z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky7,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk8,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami9,

2.

Od dane zo stavieb alebo dane z bytov sú oslobodené stavby alebo byty slúžiace školám,
školským zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá,
galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia10.
Článok 8
Vyrubovanie dane

Daň z nehnuteľností, ktorej výška v úhrne je menej ako 3 eurá sa nevyrubuje
a nevyberá.
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TRETIA ČASŤ
Daň za psa
Článok 9
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je11
a) 50 eur za psa chovaného v bytovom dome,
b) 15 eur za psa chovaného v rodinnom dome alebo na pozemku priľahlom k rodinnému
domu,
c) 100 eur za psa chovaného v priestoroch určených na podnikanie.
Článok 10
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodený
a)

pes chovaný osamelo žijúcou osobou, ktorej bol priznaný starobný dôchodok podľa
osobitných predpisov12; oslobodenie podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje len na jedného
psa chovaného takouto osobou,
b) pes chovaný osobou staršou ako 70 rokov žijúcou v spoločnej domácnosti13 len s osobou
alebo osobami vo veku vyššom ako 70 rokov; oslobodenie podľa tohto ustanovenia sa
vzťahuje len na jedného psa chovaného takouto osobou,
c) pes chovaný držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo ťažko zdravotne
postihnutej osoby so sprievodcom14; oslobodenie podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje len
na jedného psa chovaného takouto osobou,
d) služobný pes Policajného zboru Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru,
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Článok 11
Zníženie dane
Daň určená podľa článku 9 sa znižuje o 50 %, ak ide o psa adoptovaného z útulku alebo
karantény na území Slovenskej republiky.
Článok 12
Spoločné ustanovenia
Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je daňovník povinný preukázať
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a)

čestným vyhlásením, že ide o osamelo žijúcu osobu a rozhodnutím o priznaní starobného
dôchodku,
b) preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby so
sprievodcom.
Článok 13
Evidencia
Po podaní daňového priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi registračnú
známku pre psa. Vydanie registračnej známky sa spoplatňuje sumou 1,20 eura. Daňovník je
povinný zabezpečiť, aby pes registračnú známku nepretržite nosil. Stratu alebo podstatné
poškodenie registračnej známky je daňovník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do 15 dní od jej straty alebo podstatného poškodenia oznámiť správcovi dane. Podstatným
poškodením sa rozumie také poškodenie, v ktorého dôsledku nie je možné zistiť, čo aj len
čiastočne, údaje uvedené na registračnej známke. Pridelená registračná známka pre psa je
neprenosná.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 14
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Mesta Bytča, najmä miestne komunikácie, námestie, chodníky, trhovisko.
Článok 15
1.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie15
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj tovaru, predávaného tovaru alebo vzorky
tovaru,
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane umiestnenia
dočasných priestorov na poskytovanie reštauračných, pohostinských alebo
kaviarenských služieb,
c) umiestnenie prenosných reklamných zariadení alebo prenosných nosičov reklamy,
d) umiestnenie stavebného zariadenia,
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných obdobných atrakcií,
f) umiestnenie skládky materiálu,
g) umiestnenie veľkokapacitného kontajnera.

2.

Ak ide o osobitné užívanie chodníka spôsobom podľa ustanovenia bodu 1. písm. a) alebo
b), chodník možno užívať len tak, aby vždy zostala voľne priechodná časť chodníka v šírke
najmenej 1,5 metra.
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Článok 16
Sadzba dane
Sadzba dane16 je
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

1,00 euro za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj tovaru, predávaného
tovaru alebo vzorky tovaru,
1,00 euro za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
1,00 euro za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie prenosného reklamného zariadenia alebo prenosného
nosiča reklamy,
0,50 eura za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie stavebného zariadenia na ploche najviac 20 m2,
0,20 eura za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie stavebného zariadenia na ploche väčšej 20 m2,
0,20 eura za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej obdobnej atrakcie,
0,20 eura za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie skládky materiálu,
1,00 euro za každý aj začatý deň užívania a každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva, ak ide o umiestnenie veľkokapacitného kontajnera.
Článok 17
Oznamovacia povinnosť

1.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zámer užívať verejné priestranstvo
spôsobom podľa článku 15 tohoto nariadenia na tlačive „Oznámenie o zámere užívať
verejné priestranstvo“, ktorého vzor je v prílohe č. 1 tohoto nariadenia.

2.

Všetky zmeny oznámených skutočností alebo ukončenie osobitného užívania verejného
priestranstva je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do tridsiatich dní odo dňa, keď
tieto zmeny nastali alebo keď došlo k ukončeniu osobitného užívania verejného
priestranstva.
Článok 18
Vyrubovanie dane

Daň za užívanie verejného priestranstva, ktorej výška v úhrne je menej ako 3 eura sa
nevyrubuje a nevyberá.
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PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie17
Článok 19
Oznamovacia povinnosť
1.

Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane začatie činnosti do 15 dní odo dňa začatia
činnosti na tlačive „Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie“, ktoré je v prílohe č. 2 tohto
nariadenia.

2.

Všetky zmeny oznámených skutočností alebo ukončenie činnosti je platiteľ dane povinný
oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali alebo keď došlo
k ukončeniu činnosti.

3.

V rámci plnenia oznamovacej povinnosti je platiteľ dane povinný uviesť meno a
priezvisko, resp. obchodné meno platiteľa dane, adresu trvalého alebo prechodného
bydliska, resp. adresu sídla alebo miesta podnikania, rodné číslo, resp. IČO, DIČ,
kontaktné údaje, názov a adresu zariadenia, údaje o zariadení, počet lôžok, dátum začatia
činnosti, dátum zmeny, dátum ukončenia poskytovania prechodného odplatného
ubytovania.

4.

Platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca
mesačné hlásenie počtu prenocovaní za predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive
„Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie“, ktoré je v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
Článok 20
Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území Mesta Bytča je 0,60 eura na osobu a prenocovanie.
Článok 21
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie

1.

Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane z ubytovania, ktorá musí
obsahovať údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo
cestovného dokladu, adresu trvalého bydliska, dobu ubytovania a údaje o dátumoch
príchodu a odchodu a počte prenocovaní („ďalej aj len kniha ubytovaných“).

2.

Údaje uvedené v bode 1 tohto článku je platiteľ dane povinný zapisovať do knihy
ubytovaných vedenej v písomnej alebo elektronickej forme v deň ubytovania, okrem údaja
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o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania (deň odchodu ubytovaného) je platiteľ
dane povinný vyznačiť v knihe ubytovaných ihneď po odchode ubytovaného.
3.

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných osobitne pre každé ubytovacie zariadenie
na území Mesta Bytča.
Článok 22
Náležitosti potvrdenia o zaplatení

Platiteľ dane je povinný vydať ubytovanému doklad o zaplatení dane, v ktorom okrem
iného uvedie názov zariadenia, registračné číslo pridelené správcom dane, sadzbu dane za
osobu a prenocovanie podľa platného nariadenia, počet osôb, počet prenocovaní a celkovú
výšku dane.
Článok 23
Spôsob a lehota odvodu dane
1.

Daň sa platí v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči alebo bezhotovostne na účet
správcu dane.

2.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa podania hlásenia podľa čl. 19 bod 4. tohto nariadenia.
Platiteľ dane je povinný pri platbe uviesť pridelený variabilný symbol.
Článok 24
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva zamestnanec správcu dane
na základe písomného poverenia alebo môže správca dane požiadať o súčinnosť Mestskú
políciu.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty18
Článok 25
Sadzba dane
Sadzba dane je 70 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

18
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Článok 26
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Daňovník je povinný viesť na účely dane preukaznú evidenciu obsahujúcu najmä adresu
miesta prevádzkovania a umiestnenia automatu, vrátane označenia poschodia a miestnosti,
označenie druhu a typu automatu, identifikačné číslo a výrobné číslo, druhy predávaných
tovarov, dátum začatia prevádzkovania automatu a dátum ukončenia prevádzkovania automatu.
Článok 27
Spôsob identifikácie predajných automatov
Po podaní daňového priznania správca dane označí predajný automat štítkom s uvedením
registračného čísla a odtlačku pečiatky správcu dane.
Článok 28
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva zamestnanec správcu dane na
základe písomného poverenia alebo môže správca dane požiadať o súčinnosť Mestskú políciu.
SIEDMA ČASŤ
Prechodné ustanovenia od 1. januára 2021
Článok 29
Sadzba dane z pozemkov
Ročná sadzba dane z pozemkov4 na celom území Mesta Bytča pre jednotlivé druhy
pozemkov od 1. januára 2021 je :
a)
b)
c)
d)

0,80 % pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
0,70 % pre záhrady,
0,70 % pre zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
1,00 % pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) 0,50 % pre stavebné pozemky,
f) 2,10 % pre pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo
slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok.
Článok 30
Sadzba dane zo stavieb
Ročná sadzba dane zo stavieb5 za každý aj začatý m² zastavanej plochy na celom území
Mesta Bytča pre jednotlivé druhy stavieb od 1. januára 2021 je :
--------------------------------------1.

4
5
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a) 0,30 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,35 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 1,10 eura za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
d) 1,15 eura za stavby samostatne stojacích garáží,
e) 1,15 eura za stavby hromadných garáží,
f) 1,15 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 2,10 eurá za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 3,00 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 2,10 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) tohto článku.
2.

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie od 1. januára 2021
vo výške 0,10 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 31
Sadzba dane z bytov

Ročná sadzba dane z bytov6 za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru na celom území Mesta Bytča pre jednotlivé účely využitia bytu alebo
nebytového priestoru od 1. januára 2021 je :
a) 0,30 eura za byty,
b) 1,15 eura za nebytové priestory využívané ako garáž,
c) 3,00 eura za nebytové priestory využívané alebo určené na podnikateľské účely.
ÔSMA ČASŤ
Článok 32
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2012 o ostatných miestnych
daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012, všeobecne záväzného
nariadenia č. 5/2016 a všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016.

2.

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2015 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností.

--------------------------------------6

§ 16 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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3.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 11. septembra 2019.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2020.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta
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