
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Byt�a 
�. 6/2008 zo d�a 16.12.2008 

o ostatných miestnych daniach 
 
 
Mestské zastupite�stvo v Byt�i pod�a § 6 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov a § 29,36,43,51,59 a 83 ods. 2 zákona �. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

§ 1 
Druhy miestnych daní 

 
Mesto Byt�a ukladá tieto miestne dane (�alej len "DANE"):  
a) da� za užívanie verejného priestranstva,  
b) da� za psa,  
c) da� za ubytovanie,  
d) da� za predajné automaty, 
e) da� za nevýherné hracie prístroje. 
 

§ 2 
Zda�ovacie obdobie 

 
Zda�ovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 písm. b), d), e)  je kalendárny rok. 
 

§ 3 
Da� za užívanie verejného priestranstva 

 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a do�asné 

parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.  
2. Verejným priestranstvom na ú�ely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä 

miestne komunikácie, námestie, chodníky, trhovisko. 
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb, prenosných reklamných púta�ov (typu "A"), umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 
stráženého parkoviska a pod., alebo ke� verejné priestranstvo sa využíva na ú�ely uzatvorenia manželstva mimo 
úradne ur�enej miestnosti a podobne.  

4. Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.  
5. Da�ová povinnos� vzniká za�atím užívania verejného priestranstva a zaniká ukon�ením užívania verejného 

priestranstva. 
Sadzby daní za užívanie verejného priestranstva 
1. Za trvalé užívanie verejného priestranstva (viac ako l mesiac):  

a) pre predaj tovaru  0,2 € (6,02 Sk)  za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�,  
b) pre poskytovanie služieb 0,1 € (3,01 Sk) za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�. 

2. Za prechodné užívanie verejného priestranstva (kratšie ako l mesiac):  
a) pre predaj tovaru 0,7 € (21,08 Sk) za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�,  
b) pre poskytovanie služieb 0,4 € (12,05 Sk) za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�,  
c) pre predaj žrebov 0,7 € (21,08 Sk)  za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�. 

3. Za skládku:  
a) pre palivá a iné druhy materiálu  0,2 € (6,02 Sk)  za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�,  
b) pre odpad 3,5 € (105,44 Sk)  za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�. 

4. Za umiestnenie stavebných zariadení, stavieb, inžinierskych sietí, prekopávok ciest a chodníkov je 0,1 € (3,01 
Sk) za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný de�.  

5. Za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,2 € (6,02 Sk)  za každý aj neúplný m2 a každý 
aj neúplný de�.  

6. Za sezónny prípadne príležitostný predaj pred vlastnou prevádzkou je 0,1 € (3,01 Sk)  za každý aj neúplný m2 
a každý aj neúplný de�.  



7. Za jednorazový záber verejného priestranstva na ú�ely uzatvorenia manželstva mimo úradne ur�enej 
miestnosti za každý aj neúplný m2 0,5 € (15,06 Sk) denne. 

 
§ 4 

Da� za psa 
 
1. Predmet dane  

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.  
2. Predmetom dane za psa nie je : 

a) pes chovaný na vedecké ú�ely a výskumné ú�ely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 
d) pes, ktorého vlastní ob�an s �ažkým zdravotným postihnutím. 

3. Da�ovník 
Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 
a) vlastníkom psa,  
b) držite�om psa, ak sa nedá preukáza�, kto psa vlastní. 

4. Základ dane 
Základom dane je po�et psov.  

5. Vznik a zánik da�ovej povinnosti 
Da�ová povinnos� vzniká prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom da�ovník 
nadobudol psa a zaniká prvým d�om mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom da�ovník už nie je vlastníkom 
alebo držite�om psa.  

6. Povinnosti da�ovníka 
Da�ovník je povinný písomne oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku da�ovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplati� da� na zda�ovacie obdobie alebo pomernú �as� dane na zostávajúce mesiace 
zda�ovacieho obdobia, v ktorom vznikla da�ová povinnos�.  

7. Evidencia psov 
Da�ovník po podaní priznania k dani za psa obdrží registra�nú známku pre psa a zárove� je povinný zabezpe�i�, 
aby pes známku nosil. Stratu známky je da�ovník povinný ohlási� do 15 dní odo d�a jej straty na Mestský úrad v 
Byt�i. Za vydanie každej registra�nej známky za psa stanovuje mesto sumu 1,15 € (34,70 Sk). 

8. V �alších zda�ovacích obdobiach je da� na zda�ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zda�ovacieho obdobia.  

9. Sadzba dane za psa je 35 € ro�ne (1 054,40 Sk). 
10. Oslobodenie od dane za psa: 

a) správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa ( § 29 zák. �. 582/2004) pre starobného 
dôchodcu osamelo žijúceho v rodinnom dome alebo v bytovom dome. Oslobodená osoba sa preukáže 
rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku, 

b) pre ob�ana nad 70 rokov žijúceho v spolo�nej domácnosti s druhou takouto osobou v rodinnom dome, 
c) pre ob�ana s �ažkým zdravotným postihnutím, ktorý preukáže preukazom Z�P. 

11. Da� sa znižuje :  
a) v prípade, že je pes držaný v rodinnom dome : zníženie poplatku o 80%  t.j. sadzba je 7 € (210,90 Sk). 
b) v prípade, že ob�an je vlastníkom dvoch alebo viacerých psov s preukazom o pôvode (chov �istokrvných 

plemien) ur�ených na reprezentáciu : sadzba sa znižuje o 50% 
12. Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 

30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti pod�a odseku 5), správca dane vráti pomernú �as� dane za zostávajúce 
mesiace zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zaplatená. 

13. Preukazovanie zániku da�ovej povinnosti:  
Zánik da�ovej povinnosti da�ovník preukáže nasledovne: 
a) potvrdením o utratení psa 
b) �estným vyhlásením o zániku da�ovej povinnosti. 

14. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti:  
Da�ovník je povinný v lehote do 30 dní od vzniku da�ovej povinnosti poda� priznanie k dani za psa správcovi dane 
Mestu Byt�a.  

15. Spôsob vyberania dane:  
Da� sa môže uhradi�: 
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu, 



b) poštovou poukážkou, 
c) bankovým prevodom na ú�et mestského úradu. 

 
§ 5 

Da� za ubytovanie 
 
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby 

prechodného ubytovania (�alej len "Zariadenie").  
2. Da�ovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
3. Základom dane je po�et prenocovaní.  
4. Sadzba dane je 0,5 € ( 15,10 Sk) na osobu a prenocovanie.  
5. Platite�om dane je prevádzkovate� zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  
6. Platite� dane, ktorým je prevádzkovate� zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie je povinný 

registrova� sa u správcu dane Mesta Byt�a do 15 dní od za�atia �innosti. 
7. Platite� dane  je povinný vies� písomnú evidenciu o po�te osôb a prenocovaní  za sledované obdobie v „knihe 

ubytovaných“ v písomnej (�alej len  kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie, ma� v nej zapísaných všetkých 
hostí a dba� na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o da�ovníkovi: meno a priezvisko, úplná 
adresa ubytovanej osoby s d�om príchodu, de� odchodu a po�et prenocovaní. Platite� je povinný vies� samostatnú 
knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.  

8. Platite� je povinný vyda� osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v ktorom vyzna�í da�ovníka, 
po�et osôb, po�et prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté.  

9. Platite� dane je povinný predloži� správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných a ú�tovné  doklady 
preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.  

10. Ak nastane zmena v da�ovej povinnosti alebo táto povinnos� zanikne, je da�ovník povinný nové skuto�nosti 
oznámi� správcovi dane Mestu Byt�a do 15 dní odo d�a ich vzniku. 

11. Platite� dane je povinný doru�i� mesa�ne správcovi dane hlásenie o po�te prechodne ubytovaných osôb do 10 dní 
od skon�enia kalendárneho mesiaca. 

12. Platite� dane je povinný najneskôr do 15 dní od d�a podania hlásenie o po�te prechodne ubytovaných osôb uhradi� 
priznanú sumu. 

13. Spôsob vyberania dane:  
Da� sa môže uhradi�: 
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu, 
b) poštovou poukážkou, 
c) bankovým prevodom na ú�et mestského úradu. 

 
§ 6 

Da� za predajné automaty 
 
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (�alej len 

"Predajné automaty").  
2. Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.  
3. Základom dane je po�et predajných automatov.  
4. Sadzba dane ro�ne za jeden predajný automat je :  

a) 35 € (1 054,40 Sk) za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov,  
b) 70 € (2 108,82 Sk) za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. 

5. Da�ová povinnos� vzniká d�om za�atia prevádzkovania predajných automatov a zaniká d�om ukon�enia ich 
prevádzkovania.  

6. Da�ovník je povinný písomne oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku da�ovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplati� da� na zda�ovacie obdobie alebo pomernú �as� dane na zostávajúce mesiace 
zda�ovacieho obdobia, v ktorom vznikla da�ová povinnos�.  

7. V �alších zda�ovacích obdobiach je da� na zda�ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zda�ovacieho obdobia.  

8. Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 
30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti pod�a odseku 5), správca dane vráti pomernú �as� dane za zostávajúce 
dni zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zaplatená.  

9. Prevádzkovate� je povinný ozna�i� každý predajný automat  štítkom s uvedením týchto údajov:  
a) názov firmy, resp. meno podnikate�a,  



b) adresa,  
c) dátum umiestnenia a za�atia prevádzkovania. 

 
§ 7 

Da� za nevýherné hracie prístroje 
 
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúš�ajú za odplatu, pri�om tieto hracie 

prístroje nevydávajú pe�ažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (�alej len "Nevýherné 
hracie prístroje").  

2. Nevýherné hracie prístroje sú:  
a) elektronické prístroje na po�íta�ové hry,  
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

3. Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.  
4. Základom dane je po�et nevýherných hracích prístrojov.  
5. Sadzba poplatku ro�ne za jeden nevýherný hrací prístroj je:  

a) 70 € (2 108,82 Sk), ak je prístroj umiestnený v priestoroch, kde sa poskytujú reštaura�né a pohostinské služby,  
b) 35 € (1 054,40 Sk)  v ostatných prípadoch. 

6. Da�ová povinnos� vzniká d�om za�atia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká d�om ukon�enia 
ich prevádzkovania.  

7. Da�ovník je povinný písomne oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku da�ovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplati� da� na zda�ovacie obdobie alebo pomernú �as� dane na zostávajúce mesiace 
zda�ovacieho obdobia, v ktorom da�ová povinnos� vznikla.  

8. V �alších zda�ovacích obdobiach je da� na zda�ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zda�ovacieho obdobia.  

9. Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 
30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti pod�a odseku 6), správca dane vráti pomernú �as� dane za zostávajúce 
dni zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zaplatená.  

10. Prevádzkovate� je povinný ozna�i� každý zábavný automat štítkom s uvedením týchto údajov:  
a) názov firmy, resp. meno podnikate�a,  
b) adresa,  
c) dátum umiestnenia a za�atia prevádzkovania.  

 
§ 8 

Spolo�né ustanovenia 
 
1. Miestnu da� pod�a § l písm. b), d), e),  možno zavies�, zruši�,  zmeni� sadzby a ur�i� podmienky oslobodenia len k 

1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.  
2. Výnos daní pod�a § 1 vrátane výnosu z pokuty a sank�ného úroku vz�ahujúcich sa k týmto daniam, sú príjmom 

rozpo�tu mesta.  
3. Da� pod�a tohto VZN  sa zaokrúh�uje na euro centy nadol.  
4. V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje pod�a všeobecného predpisu o správe daní a 

poplatkov (zákon SNR �. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finan�ných 
orgánov v znení neskorších predpisov).  

5. Správu daní  pod�a tohto VZN vykonáva Mesto Byt�a, ktorý ustanoví podrobnosti a náležitosti oznamovacej 
povinnosti a spôsob vyberania dane. 

 
§ 9 

Ú�innos� 
 
Toto VZN nadobúda ú�innos� d�om 1. januára 2009. 
 
 
 
 

Ing. Peter Korec 
primátor mesta 

 


