
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach 

(v znení dodatku č.1,2,3,4,5 a 6) 
 
 

Mesto Nitra v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 98  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. 10/2014 o miestnych daniach 

 
 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 
 

§ 1 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 a § 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 2015 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 ustanovuje v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z., že namiesto nulovej 
hodnoty pozemku trvalých trávnatých porastov uvedenej v prílohe č.1 k zákonu č. 582/2004 Z. 
z. v katastrálnych územiach Dolné Krškany I, Kynek a Zobor  sa použije hodnota pozemku 
trvalých trávnatých porastov 0,065 € za 1 m2 . 
 



 
 
 
(2) Správca dane ustanovuje v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu lesných 
pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné  hospodársky 
využívané vodné  plochy 0,132 € za 1 m2. 
 
 

§ 3 
 Sadzby dane z pozemkov 

 
 
(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z pozemkov nasledovne:  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty podľa katastrálnych území 
nasledovne:  
 
katastrálne územie                                                                                      v % 
Dolné Krškany I (Dolné Krškany)                                                           1,25 
Dolné Krškany II (Mikov Dvor)                                                              1,022  
Dražovce                                                                                                  1,25  
H. Krškany                                                                                               1.022  
Chrenová                                                                                                  1,022  
Kynek                                                                                                       1,172 
 Mlynárce                                                                                                 1,022  
Nitra I (Nitra)                                                                                           1,042  
Nitra II (Párovské Háje)                                                                           1,114 
Veľké Janíkovce                                                                                       0,886  
Zobor                                                                                                        1,25 
b) záhrady – 1,00 %,  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 1,00 %, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy – 0,25 %,  
e) stavebné pozemky – 1,00 %.  
 
Sadzby uvedené v tomto odseku pod písmenom b) až e) platia pre všetky katastrálne územia 
mesta Nitry. 
 

 
Daň zo stavieb 

 
§ 4 

Sadzby dane zo stavieb 
 
(1) Správca dane určuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry  nasledovne: 

a)  0,75 €  za stavby na bývanie  a drobné stavby,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 

      b) 0,60 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 



      c)   0,80 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  
      d)   1,30 € za samostatne stojace garáže, 
      e)   1,30 € za stavby hromadných garáží,  
      f)   1,30 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

 g)  5,20 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,   
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu,  

 h) 5,20 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a    
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  

        i) 5,20 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 
(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,30 € za každé  ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  
 
(3) Správca dane určuje vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry   koeficient ročnej 
sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb uvedené v § 10 ods. 1 zákona  č. 582/2004 
Z. z.  ( to sú stavby uvedené v § 4 ods. 1 VZN č. 10/214) ak sú stavbami podľa § 12 ods. 8 
zákona  č.582/2004 Z. z.    (neudržiavané stavby)  vo výške 10.  
 

 
Daň z bytov 

 
§ 5 

Sadzby dane z bytov 
 
Správca dane ustanovuje ročné sadzby  dane z bytov a  nebytových priestorov za každý  aj   
začatý m2 podlahovej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry  nasledovne: 
      a/   0,75 €   byty,  
      b/   1,00 €   nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, 
      c/   5,20 €   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 krajinných oblastiach, chránených areáloch, 
prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených 
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 
významu, 
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 ustanovuje na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia  
nasledovné zníženie dane: 

a) 50% z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú osamelo žijúce fyzické osoby staršie ako 70 
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

b) 50% zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve osamelo žijúcich fyzických osôb 
starších ako 70 rokov,  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
so sprievodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie, 

c) 50% z garáží  a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiace ako garáž vo 
vlastníctve osamelo žijúcich fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom, ktoré slúžia pre motorové 
vozidlo používané na ich dopravu, 

     d) 70 % zo stavieb užívaných  na účely sociálnej pomoci,  múzeí,  galérií, divadiel,       
výstavných  sieni a  osvetových zariadení a zo stavieb a nebytových priestorov alebo 
ich časti užívaných na šport.             

 
 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
Daň za psa 

 
§ 7 

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

a)  35  €  za psa chovaného v bytovom dome  
b)  12  €  za psa chovaného v rodinnom dome  
c)    12  €  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 fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 



postihnutím so sprievodcom  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 
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a  osobitné spôsoby ich užívania,  

 
 
Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 
prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Nitry,  najmä  cesty, miestne  komunikácie,  chodníky,  
námestia,   verejná  zeleň a vnútro blokové pozemky na všetkých uliciach v Nitre. 
Osobitným užívaním verejného priestranstva  sa rozumie umiestnenie predajného  zariadenia,  
zariadenia slúžiaceho na  poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného  zariadenia, 
zariadenia  cirkusu,  zariadenia  lunaparku a iných atrakcií,  umiestnenie  skládky rôznych 
materiálov, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, umiestnenie prenosných reklamných 
zariadení, vymedzenie verejného priestranstva na reklamné, propagačné akcie, prezentácie 
a iné komerčné akcie, vymedzenie verejného priestranstva na uskutočnenie výkopových prác a 
trvalé parkovanie vozidla a iné.  
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) Pre účely ambulantného predaja  kníh, časopisov, žrebov, novín, obrazov, devocionálií,   

drobných remeselníckych a umeleckých predmetov a umiestnenie stojanov s tovarom pred 
prevádzkovou jednotkou: 
      
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) Pre reklamné a propagačné akcie, prezentácie a iné  komerčné akcie:  
      I. lokalita             3,30 € 
      II. lokalita           2,65 € 
      III. lokalita          1,32 € 

 
(8) V prípade konania  príležitostných trhov a jarmokov sa pre ambulantný predaj u vybraných 

činností v lokalite konania, stanovujú nasledovne sadzby: 
      a ) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny 3 € 
      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, knihy, časopisy, kvety a hračky  4 € 



      c ) predaj predmetov vlastnej ľudovo-umeleckej tvorby 2 € 
 d)  poskytovanie služieb /čistenie zlata, výroba kľúčov a pod./ 2 € 
 e) predaj teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom nealkoholických nápojov 3  € 
 f) predaj občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov 6 € 
 g) predaj alebo výmena spotrebného tovaru na burze bez podnikateľského oprávnenia    0,50 € 
 
 
(9) Za užívanie verejného priestranstva na skládku rôznych materiálov, umiestnenie  

stavebných zariadení a veľkoobjemových kontajnerov: 
 
    a) skládky palív  0,16 €  
    b) skládky rôznych materiálov (okrem palív) a za stavebné zariadenia: 

 
     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 chodníku a komunikácii do 30 dní vrátane                                                1,50 € 
b) na chodníku a komunikácii od 31. dňa                                                            3,00 € 
c) mimo chodníka a komunikácie do 30 dní vrátane                                           0,30 € 
d) mimo chodníka a komunikácie od 31. dňa                                                      0,50 €“  

 
 
(11) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie: 

 a) prenosných reklamných zariadení                                                                      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: 
b) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
c) 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  akcie, akcie na ochranu zdravia, na ochranu životného 
prostredia a iné verejno-prospešné 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) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom 
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov, 
 
(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  1,50 € na osobu a prenocovanie.  
 
 
 
 

§ 14 
Náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 
(1) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie 
v súkromí je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca splniť si oznamovaciu povinnosť k dani 
za ubytovanie za predchádzajúci mesiac. V rámci oznamovacej povinnosti musí správcovi dane 
za ubytovanie – Mestu Nitra uviesť: 
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide   

o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
-  zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z. a adresu  

ubytovacieho zariadenia,  
- Základ dane čiže počet prenocovaní za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta Nitry samostatne, 
- výšku dane za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta Nitry 

samostatne. 
 



(2) Platiteľ dane fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba poskytujúca odplatné prechodné 
ubytovanie je povinná do 15 dní po ukončení mesiaca splniť si oznamovaciu povinnosť k dani 
za ubytovanie za predchádzajúci mesiac. V rámci oznamovacej povinnosti musí správcovi dane 
za ubytovanie – Mestu Nitra uviesť: 
-   obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, 
-  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 § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov    

ubytovacieho zariadenia,  
- základ dane čiže počet prenocovaní za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta Nitry samostatne, 
- výšku dane za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta Nitry 

samostatne. 
 
 

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

a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 
 

zrušený dňom 8.4.2022 
 
 

§ 16 
Spôsob a lehota platenia dane 

 
(1) Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia 
mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
 
(2) 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.12/2012 o miestnych daniach. 
 



§ 24 
                                                                    Účinnosť 

 
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2014 o miestnych daniach sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 20.11.2014 uznesením č. 320/2014/-MZ a toto všeobecne 
záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. 
Na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 15.12.2016 uznesením č. 372/2016-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. 
Na vydaní Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 21.11.2019 uznesením č. 333/2019-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020. 
Na vydaní Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 12.11.2020 uznesením č. 265/2020-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021. 
Na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  16.3.2022 uznesením č. 80/2022-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli   t. j. 8.4.2022 okrem 
zmien v § 6 ods. 2 písm. d), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023. 
Na vydaní Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  23.06.2022 uznesením č. 279/2022-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 
Na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2014  o  miestnych daniach 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  05.12.2022 uznesením č. 470/2022-MZ a tento 
dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 
 
 
 
 
 

        Jozef Dvonč                                                                                   Igor Kršiak 
        primátor mesta Nitry, v. r.                                                        prednosta MsÚ v Nitre, v. r. 
 
 


