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Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia 3/2009 o dani za psa, dani 

za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za nevýherné hracie 

prístroje na území mesta Podolínec 

 

1. Z uvádzacej vety sa vypúšťa skratka „SNR“. 

 

2. Zrušuje sa druhá veta ods. 1 čl. 2, ktorá sa nahrádza novým odsekom 2 v tomto znení: 

(2) 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 na sprevádzanie nevidomej osoby, pes, ktorého vlastní 

občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

3. Prečíslujú sa odseky 2 – 6 čl. 2, pričom ich čísla sa zvyšujú o jedno. 

 

4. V pôvodnom ods. 6 (po prečíslovaní ods. 7) sa druhá veta označí ako ods. 8 a tretia veta 

ako ods. 9. 

 

5. Pôvodné odseky 7 až 10 sa prečíslujú na 10 až 13. 

 

6. Do čl. 2 sa dopĺňa ods. 14 v nasledovnom znení: 

„Od platenia dane za psa sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP.“ 

 

7. Zrušuje sa ods. 1 čl. 3, ktorý sa nahrádza ods. 1 v nasledovnom znení: 

„Verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne 

prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Ide najmä o ulice, chodníky, 

parkoviská, námestia, cintoríny, verejné sady a záhrady, parky, verejnú zeleň, priestory 

detských ihrísk, športoviská, zariadenia na poskytovanie služieb, letné terasy, korytá 

a nábrežia vodných tokov a pod. V prípade pochybností, či ide o verejné priestranstvo, 

rozhoduje o tom Mesto Podolínec.“ 

 

8. Zrušujú sa všetky názvy (predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik a zánik daňovej 

povinnosti) jednotlivých častí čl. 3. 

 

9. Do čl. 3 sa dopĺňa ods. 4 v nasledovnom znení: 

„Osobitným užívaním verejného nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 

s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.“ 

 

10. Posledná veta ods. 3 sa presúva do nového ods. 5. 

 

11. Pôvodný ods. 4 čl. 3 sa prečísluje na čl. 6. 

 

12. Zrušuje sa pôvodný čl. 5 čl. 3, ktorý sa nahrádza ods. 7 v nasledovnom znení: 

„Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená podľa nasledovných kritérií 
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(vrátane nákladov za následný vývoz odpadu): 

 a) 5,- € za každý aj začatý deň za plochu do 15 m
2
 + 0,20 € za každý ďalší 

začatý m
2
 plochy verejného priestranstva, 

 b) 5,- € za každý aj začatý deň za plochu do 8 m
2
 + 0,20 € za každý ďalší začatý 

m
2
 plochy verejného priestranstva, v prípade ak daňovník žiada aj prípojku 

na elektrickú sieť (220 V), 

 c) 13,- € za každý aj začatý deň za plochu do 15 m
2
 + 0,40 € za každý ďalší 

začatý m
2
 plochy verejného priestranstva, v prípade ak daňovník žiada aj 

prípojku na elektrickú sieť (220 V) a ide o predaj občerstvenia 

a poskytovanie pohostinských služieb s podávaním alkoholických 

a nealkoholických nápojov, 

 d) 6,- € za každý začatý deň za plochu do 8 m
2
 + 0,20 € za každý ďalší začatý 

m
2
 plochy verejného priestranstva, v prípade ak daňovník žiada aj prípojku 

na elektrickú sieť (220 V) a ide o výrobu a predaj cukroviniek, 

 e) 14,- € za každý začatý deň predaja v predajných stánkoch a priľahlých 

plochách (najviac však 30 m
2
 + 0,20 € za každý ďalší m

2
) na Námestí 

Mariánskom (vedľa požiarnej zbrojnice).“ 

 

13. Do čl. 3 sa dopĺňa ods. 8 v nasledovnom znení: 

„Do záberu verejného priestranstva sa počíta aj plocha, na ktorej sú umiestnené ďalšie 

spotrebiče potrebné na vykonávanie činnosti daňovníka.“ 

 

14. Pôvodný ods. 6 čl. 3 sa prečísluje na ods. 9. Jeho druhá časť sa označí ako ods. 10 a tretia 

časť ako ods. 11. Z nového ods. 10 sa výpušťa slovo „osobne“ a slovné spojenie „výnimočne 

v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.“  
 

15. Pôvodný ods. 9 sa zrušuje a nahradzuje sa ods. 12 v nasledovnom znení: 

„Miestnu daň zaplatí daňovník jednorázovo v hotovosti do pokladne Mestského úradu 

v Podolínci.“  
 

16. Zrušujú sa všetky názvy (predmet dane, základ dane, sadzba dane) jednotlivých častí čl. 4. 

 

17. Zrušuje sa druhá a tretia časť ods. 5 čl. 4. 

 

18. Zrušuje sa ods. 6 čl. 4, ktorý sa nahrádza čl. 6 v nasledovnom znení: 

„Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť „Hlásenie“ k dani 

za ubytovanie podľa písomnej evidencie a vyššie uvedenej sadzby dane. Vyhotovené 

hlásenie s vypočítanou sadzbou dane je daňovník povinný doručiť Mestskému úradu 

v Podolínci vždy do 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. kalendárneho roka.“ 

 

19. Do čl. 4 sa dopĺňa ods. 7 v nasledovnom znení: 

„Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.“ 

 

20. Do čl. 4 sa dopĺňa ods. 8 v nasledovnom znení: 

„Platiteľ danej je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe 

ubytovaných v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane za 

ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby  kniha obsahovala 

minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná adresa 

ubytovanej osoby s dňom príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní.“ 
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21. Zrušuje sa posledná časť čl. 4 Oslobodenie od dane. 

 

22. Zrušujú sa všetky názvy (predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik a zánik daňovej 

povinnosti) jednotlivých častí čl. 5. 

 

23. Zrušuje sa ods. 6 čl. 5 a nahrádza sa ods. 6 v nasledovnom znení: 

„Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným 

dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.“ 

 

24. Druhá časť ods. 7 sa označí ako ods. 8 a tretia časť ako ods. 9. Z nového ods. 9 sa výpušťa 

výraz „doporučeným listom“ a nahrádza sa slovom „poštou“. 

 

25. Pôvodný ods. 8 čl. 5 sa prečísluje na ods. 10. 

 

26. Zrušuje sa názov „IV. časť Spoločné a záverečné ustanovenie“. 

 

27. Zrušuje sa čl. 6 Spoločné ustanovenia. 

 

28. Z čl. 7 ods. 1 sa vypúšťa výraz „zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov“ 

a nahrádza sa spojením „zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších predpisov“. 

 

 

 

V Podolínci, dňa 10.9.2012 

 

    

 

 

 

        Mgr. Iveta Bachledová 

              primátorka mesta 


