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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 12/2012 

o miestnych daniach 

u z n i e s l o   s a   n a  v y d a n í 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.12/2012  

o miestnych daniach 

u k l a d á 

vedúcemu odboru miestnych daní a poplatkov  

prostredníctvom referátu klientskeho centra 

- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.12/2012 

o miestnych daniach na úradnej tabuli 

                                                              T: ihneď 

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 

                                                               T: ihneď 

                                                               K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.12 /2012 o miestnych daniach 
 

 
 

Mesto Nitra v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods.2, § 17 ods. 2,3 a 4,  § 29, § 36, § 43, § 51, § 59  zákona 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 č. 582/2004 Z. z.)  
 

 
 

v y d á v a 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach 
 
 
 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 
 

§ 1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že Mesto Nitra ako správca dane (ďalej len 
správca dane) v nadväznosti na § 98 zákona  č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od         
1. januára 2013 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. 

 
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v zmysle  § 11 ods.4 písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určenie náležitosti miestnych 
daní podľa splnomocňovacích ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRVÁ ČASŤ 
Daň z nehnuteľností 

 
 

Daň z pozemkov 
 

§ 2 
Hodnoty pôdy a pozemkov 

 
 
(1) Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) ustanovuje v súlade s § 7 ods. 4 zákona 
č. 582/2004 Z. z. v katastrálnych územiach Dolné Krškany, Kynek a Zobor  hodnotu 
pozemkov trvalých trávnatých porastov 0,065 € za 1 m2 . 
 
(2) Správca dane ustanovuje v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu lesných 
pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných  hospodársky 
využívaných vodných  plôch 0,132 € na 1 m2. 
 
 

§ 3 
Sadzby dane 

 
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty podľa katastrálnych 
území nasledovne: 

katastrálne územie                   v  %  
Dolné Krškany  I 0,754 
Dolné Krškany II 0,511 
Dražovce 0,672 
H. Krškany 0,511 
Chrenová 0,511 
Kynek 0,586 
Mlynárce 0,511 
Nitra I 0,521 
Nitra II 0,557 
Veľké Janíkovce 0,443 
Zobor 0,781 

b) záhrady – 0,5 %, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,5 %, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy – 0,25 %, 
e) stavebné pozemky – 0,375 %, 

 
 
 
 
 
 



 
Daň zo stavieb 

 
§ 4 

Sadzby dane 
 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
nasledovne: 

a)  0,33 €  za stavby na bývanie  a drobné stavby,   ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 

      b) 0,25 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

     c) 0,60 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu       
rekreáciu, 

      d) 0,90 € za samostatne stojace garáže a  samostatné stavby hromadných garáží a stavby  

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

      e) 3,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

      f) 4,65 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  

      g)  2,30 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 
 
(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok 0,33 € za každé podlažie s výnimkou 
stavieb na bývanie  a ostatných stavieb tvoriacich príslušenstvo hlavnej stavby, kde sa určuje 
príplatok 0,10 € za každé podlažie. 
 
 

 
Daň z bytov 

 
§ 5 

Sadzby dane 
 
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu  dane z bytov a  nebytových priestorov za každý  aj   
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
      a/   0,30 €   byty,  
      b/   0,90 €   nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, 
      c/   4,65 €   nebytové  priestory slúžiace na podnikateľské účely. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 



Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností 
 

 
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov 
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 
c) 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, 
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
e) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných 
pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 
f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
g) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
h) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 
výchovnej ťažby (prvej prebierky), 
i) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. 
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, 
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním 
okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké 
medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. 
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové 
plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných 
pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, 
 
(2) Správca dane poskytne na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia  
nasledovné zníženie dane: 

a) 50% z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú osamelo žijúci občania starší ako 70 rokov, 
ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

b) 50% zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve osamelo žijúcich občanov starších 
ako 70 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) 50% z garáží vo vlastníctve osamelo žijúcich občanov starších ako 70 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, 

d) 70 % zo  stavieb užívaných  na účely sociálnej pomoci, z  múzeí,  galérií, divadiel,    
výstavných  sieni a  osvetových zariadení.            

                
 
 
 



DRUHÁ  ČASŤ 
Daň za psa 

 
§ 7 

Sadzby dane 
 
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a)  50  €  za psa chovaného v bytovom dome  
b) 7  €  za psa chovaného v rodinnom dome  
c)    7  €  za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií. 

 
§ 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorý je inak predmetom dane, ak 
držiteľom psa je nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ŤP, ZŤP a ZŤP/S (ťažko 
postihnutý, zdravotne ťažko postihnutý a zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom) a 
osamelo žijúci dôchodca. Ak takáto osoba drží  viac psov, ktorí sú predmetom dane za psa, od 
dane je oslobodený iba jeden z držaných psov. 
 
(2)  Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie. 
 
(3) Správca dane ustanovuje 50 % zníženie dane za psa, získaného z nitrianskeho útulku pre 
zvieratá, jeho prvému vlastníkovi alebo držiteľovi.  
50 % - né zníženie  dane za psa si môže vlastník alebo držiteľ psa uplatniť iba relevantným 
dokladom, ktorým je potvrdenie vydané regionálnym centrom Slobody zvierat v Nitre o tom, 
že pes bol získaný  z nitrianskeho útulku pre zvieratá. 
 
 
 
                                                          TRETIA ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
 

§ 9 
Osobitné ustanovenie 

 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  a podmienky tohto užívania pre trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení 
o parkovaní  na území mesta Nitry. 
 

§ 10 
Sadzby dane 

 
Pri  stanovení sadzieb dane sa vychádza z členenia mesta na 3 lokality: 
I.   lokalita:    STARÉ MESTO 
II.  lokalita:   ZOBOR, KLOKOČINA, DIELY, CHRENOVÁ, ČERMÁŇ 
III. lokalita:   JANÍKOVCE, HORNÉ KRŠKANY, DOLNÉ KRŠKANY, KYNEK,  
                       MLYNÁRCE, DRAŽOVCE, PÁROVSKÉ HÁJE 



 
Správca dane stanovuje sadzby  dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 
 
(1) Pre účely ambulantného predaja  občerstvenia,  resp. ambulantnej pohostinskej činnosti 

s podávaním  alkoholických nápojov: 
      I. a II. lokalita       3,30 € 
      III. lokalita            2,00 € 

 
(2) Pre účely  ambulantného  predaja potravinárskych výrobkov, ovocia zeleniny 

a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických 
nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov: 
       
 I. a II. lokalita         1,00 € 
 III. lokalita              0,33 € 
 
 

(3) Na poskytovanie ambulantných služieb /brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava 
dáždnikov, oprava a čistenie obuvi,  kľúčové služby, čistenie peria  a pod./: 

 
I. lokalita        0,66 € 
II. lokalita       0,33 € 
III. lokalita      0,16 € 

 
(4) Ambulantný predaj /napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, devocionálie,   

umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety 
a drobné remeselné výrobky,  sezónny a propagačný predaj/: 
      
I. lokalita        1,00 € 
II. lokalita       0,50 € 
III. lokalita       0,23 € 
 

(5) Pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach  pred trvalou 
prevádzkovou jednotkou  /napr. letná terasa/: 
 
I. lokalita           0,26 € 

      II. lokalita          0,20 € 
      III. lokalita          0,06 € 

 
(6) Pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov /zmrzlina    

a pod./: 
      I.,II. a III. lokalita   0,13 € 

 
(7) Ostatné účely: 

- reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie,  
- a ostatné 

      I. lokalita             3,30 € 
      II. lokalita           2,65 € 
      III. lokalita          1,32 € 

 



(8) V prípade konania  príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa menia sadzby 
dane  pre ambulantný predaj v lokalite konania a stanovujú sa u vybraných činností 
nasledovne: 
 

      a ) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny 1,65 € 
      b)  predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,   
          domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,    
          drobný tovar /darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety/  
           kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky  3,30 € 
      c ) predaj kvetov, slamienok, ľudovo-umelecká tvorba a obrazy 1,65 € 
 d)  knihy a časopisy 1,32 € 
      e)  poskytovanie služieb /čistenie zlata, výroba kľúčov a pod./ 1,65 € 
  f) predaj teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom nealkoholických  
      nápojov 1,65 € 
  g) predaj občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov 3,30 € 
  
 
 
(9) Za užívanie verejného priestranstva na skládku,  umiestnenie ostatných stavebných  

a iných  zariadení: 
 
    a) palivá  0,16 €  
    b) stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia podľa lokality: 

 
     I. lokalita       0,33 €   
     II. lokalita      0,13 € 
     III. lokalita     0,06 € 

 
     c) veľkoobjemové kontajnery (VOK) 0,16 €  
 
(10) Za užívanie verejného priestranstva  - plochu rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka   
            výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera  
            dotknutej zelene: 
 

a) na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa MHD a v centrálnej mestskej 
zóne 1 € 

b) na ostatných miestnych komunikáciách  0,7 € 
c) na chodníkoch  0,5 € 
d) na zeleni + plocha skládky vykopanej zeminy: 

- pri zábere verejného priestranstva do   25 m2                       0,30 € 
- pri zábere verejného priestranstva od   26 m2  do 50 m2      0,15 € 
- pri zábere verejného priestranstva nad 50 m2  do m2           0,10 € 

 
(11) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie: 

 a) reklamných, propagačných a informačných stojanov                                        1,00 € 
 b) kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva                                       0,20 € 
  -  kolotočov na ich odstavenie v nesezónnych mesiacoch                                    0,20 € 
c)  cirkusu (za oplotené verejné priestranstvo)                                                        0,20 € 
d) pojazdného predajného zariadenia a zariadenia so živými 
 zvieratami (teráriá, akváriá a pod.)                                                                         0,20 € 



                                                                  
 

§ 11 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie: 
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie dane: účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 
verejného priestranstva  
 
 

§ 12 
Oslobodenie od dane 

 
(1) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, 
ktoré užívajú verejné priestranstvo na: 
a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného, 
b) akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,  
c) akcie, na ktorých sa finančne podieľa Mesto Nitra, 
d) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak  
sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, 
e) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom 
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov, 
f)  predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch, 
 
(2) Správca dane môže od platenia dane za užívanie verejného priestranstva oslobodiť 
daňovníka, ktorý užíva verejné priestranstvo v pešej zóne a v Mestskom parku na Sihoti za 
účelom uskutočnenia akcií a podujatí s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie 
návštevnosti uvedených lokalít. O oslobodenie požiada daňovník najneskôr 5 dní pred dňom 
začatia osobitného užívania verejného priestranstva. 
                                                            
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Daň  za ubytovanie 

 
§ 13 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane  0,5 € na osobu a prenocovanie.  
 

§ 14 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 
(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje 
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí 
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  



 
(2) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie 
v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť: 
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide 

o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, 
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov 

ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 
 
(3) Platiteľ dane ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný 

v rámci oznamovacej povinnosti uviesť: 
- obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, 
- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 
doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 
a kontaktné údaje, 
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov 
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 
 
 

§ 15 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane 

a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane  
 
 
(1) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta 
Nitry evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly 
dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviska všetkých ubytovaných osôb 
s adresami ich trvalého pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň 
odchodu)  
 
(2) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu 
podľa odseku 1 
 
(3) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad 
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu v zmysle platného 
všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy do kedy 
bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.  
 
 

§ 16 
Spôsob a lehota odvodu dane 

 
(1) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné 
oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za 
každé ubytovacie zariadenie na území mesta Nitry samostatne. 
 
(2) Náležitosti oznámenia podľa odseku 1 stanoví správca dane. 
 
(3) Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia 
mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
 



(4) Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni 
Mestského úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme 
od správcu dane. 

 
§ 17 

Oslobodenie od dane 
 

Od dane sú oslobodení žiaci ubytovaní v internátnych školách, študenti stredných a vysokých 
škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch. 
 

§ 18 
Zníženie dane 

 
Správca  dane  poskytne  na  základe  predložených  dokladov  preukazujúcich dôvod zníženia 
80 % - né zníženie dane za ubytovanie študentov nitrianskych vysokých škôl ubytovaných 
v zmluvných ubytovacích zariadeniach vysokých škôl v zmysle § 98 ods. 3 zákona 
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

 
PIATA ČASŤ 

Daň za predajné automaty 
 
 

§ 19 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

§ 20 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie 

predajných automatov 
 
(1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. 
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo, 
 
(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 
predajných automatov prevádzkovaných v meste Nitra. 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 21 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane 50 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 



 
§ 22 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných 
hracích prístrojov 

 
(1) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste 
štítkom, kde musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovateľa, 
sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho 
prístroja a výrobné číslo, 
 
(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 
nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných v meste Nitra. 
 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

 
 

§ 23 
Zrušovacie ustanovenia 

  
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Nitry č.6/2005 o miestnych daniach. 
 

§ 24 
                                                                    Účinnosť 

 
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č.12/2012 o miestnych daniach sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ................. uznesením č. ............/2012/MZ a toto 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 

    Jozef Dvonč                                                                                       Igor Kršiak 
        primátor mesta Nitry                                                                       prednosta MsÚ v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová	správa	
 
 

Dôvodom pre vypracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach č. 12/2012 (ďalej len VZN) je schválenie ďalších dvoch noviel zákona č.582/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov účinných 
od 1. decembra 2012 (Zákon č. 460/2011 Z. z. a  Zákon č.286/2012 Z. z.). Týmito legislatívnymi 
zmenami sa nemenia základné princípy zdaňovania, menia sa však niektoré pojmy, definície 
a splnomocňovacie ustanovenia pre správcov dane – obce. Najpodstatnejšou zmenou od 
budúceho roka je ustanovenie o spoločnom priznaní k štyrom miestnym daniam. Od 1.1.2013 už 
priznanie k daniam nebude obsahovať výpočet dane ani samotnú výšku. Daňovník v daňovom 
priznaní uvedie len nevyhnutné skutočnosti potrebné pre výpočet dane a následne správca dane 
vyrubí viaceré dane jedným spoločným rozhodnutím. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach je vypracovaný v takej forme, že obsahuje len nevyhnutné paragrafové 
znenia, ktorých ustanovenie vo VZN vyplýva priamo na základe splnomocnenia zo zákona 
č.582/2004 Z. z.. 

Týmto návrhom VZN sa nemenia žiadne sadzby ani hodnoty, týkajúce sa výpočtu dane 
z nehnuteľností. Taktiež zostáva zachovaný rozsah oslobodenia resp. úľav na dani 
z nehnuteľností. V platnosti zostávajú aj sadzby dane za ubytovanie, predajné automaty a dane 
za nevýherne hracie prístroje. Podobne je to aj u dani za užívanie verejného priestranstva, len 
s tým rozdielom, že z pragmatického hľadiska v piatich prípadoch navrhujeme sadzbu zaokrúhliť 
o 0,01 € nahor a v piatich prípadoch zaokrúhliť sadzbu o 0,01 € nadol. Tieto zmeny v sadzbách 
nemajú takmer žiadny vplyv na rozpočet mesta. U dani za psa  navrhujeme zaokrúhliť súčasne 
platnú sadzbu 49,79 € za psa chovaného v bytových domoch na území mesta Nitry na sadzbu   
50 €. Sadzbu dane za psa chovaného v rodinných domoch resp. objektoch a na pozemkoch firiem 
a organizácií na území celého mesta Nitry navrhujeme upraviť na sumu 7 €. V súčasnosti bola 
sadzba za  psa chovaného v rodinnom dome v okrajových častiach mesta, ktorými sú mestské 
časti: Janíkovce, Horné Krškany, Dolné Krškany, Párovské Háje, Kynek,    Mlynárce a Dražovce 
3,98 € a za psa chovaného v rodinnom dome v ostatných častiach mesta a za psa chovaného 
v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií sadzba 6,63 €.  Dôvodom pre zjednotenie 
sadzieb za psa chovaného v rodinnom dome je skutočnosť, že katastrálne územia nie sú totožné 
s územím mestskej časti. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že v Nitre existujú ulice, ktorých 
niektoré rodinné domy spadajú do jednej mestskej časti a iné zase do druhej mestskej časti 
(napríklad ulice: Piešťanská, Štúrova, Šúdolská a iné). V neposlednom rade je dôvodom 
zjednotenia sadzieb dane za psa aj skutočnosť, že mesto nerobí rozdiely ani pri alokácií 
finančných prostriedkov podľa vzdialenosti od centra. Tieto úpravy sadzieb u dani za psa zvýšia 
príjem z tejto dane ročne cca o 4300, € (viď tabuľka). 

 

miesto chovu 
psa počet psov 

pôvodná 
sadzba dane 

zvýšenie  
sadzby 
dane 

spolu rozdiel dane 
v € 

rodinný dom – 
mesto 2348 6,63 € 0,37 € 868,76 € 

rodinný dom - 
okrajová časť 1138 3,98 € 3,02 € 3 436,76 € 

        4 305,52 € 
 



Nakoľko vo VZN sú uvedené len nevyhnutné náležitostí, ktoré môže v zmysle 
splnomocňovacích ustanovení hmotno-právneho predpisu ustanoviť obec, tak pre informáciu 
a pre možnosť výpočtu dane z pozemkov pripájame aj tabuľku, v ktorej sú uvedené hodnoty 
pôdy a pozemkov v eurách za 1 m2  pre katastrálne územia mesta Nitry podľa prílohy č.1. a 2. 
k zákonu č.582/2004 Z. z.. 
 

katastrálne 
územie 

hodnota   A 

hodnota B 
záhrady 

hodnota C 
zastavané 

plochy 
a nádvoria, 

ostatné 
plochy 

hodnota E 
stavebné 
pozemky 

orná 
pôda 

trvalé 
trávnaté 
porasty 

Dolné Krškany I 0,4401 0 5,31 5,31 53,11
Dolné Krškany II 0,6492 0,1035 5,31 5,31 53,11
Dražovce 0,4935 0,0833 5,31 5,31 53,11
Horné Krškany 0,6492 0,1035 5,31 5,31 53,11
Chrenová 0,6492 0,1035 5,31 5,31 53,11
Kynek 0,5666 0 5,31 5,31 53,11
Mlynárce 0,6492 0,1035 5,31 5,31 53,11
Nitra I 0,6369 0,1364 5,31 5,31 53,11
Nitra II 0,5958 0,0424 5,31 5,31 53,11
Veľké Janíkovce 0,7488 0,1865 5,31 5,31 53,11
Zobor 0,4248 0 5,31 5,31 53,11
 
 
Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 

 
 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom 
zasadnutí dňa 19.11.2012 prerokovala „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
12/2012 o miestnych daniach“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach podľa predloženého 
návrhu.   
 
 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 27.11.2012 prerokovala „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 12/2012 o miestnych daniach“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
12/2012 o miestnych daniach podľa predloženého návrhu.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


