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Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

 

Mesto Stará Turá, ako správca dane, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady predkladá návrh  na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015-Nar. 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. 

 

II. Osobitná časť 

 

Hlavná kontrolórka mesta v súlade s plánom kontrol kontrolovala Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Stará Turá č. 22/2012-Nar. o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní, konkrétne Článok 4 uvedeného VZN. Z dôvodu nedostatkov, ktoré 

boli zistené, je potrebné uvedenú časť VZN opraviť tak, aby bola v súlade 

s legislatívnou úpravou.  Zároveň navrhujeme zmenu sadzby dane za osobu 

a prenocovanie, pretože táto sa nemenila od roku 2003. 

 

Zmeny v navrhovanom VZN sa dotýkajú Článku 4 Daň za ubytovanie nasledovne:  

 § 15 Predmet dane – úprava v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR  

č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 

 § 18 Sadzba dane – navrhované navýšenie dane za prenocovanie a osobu z 0,33 € 

na 0,50 € 

 § 20 Oslobodenie od dane – doplnenie kategórie o fyzické osoby ubytované 

v internátoch, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie formou denného štúdia; 

deti do 15 rokov 

 § 21 Spôsob vyberania dane za ubytovanie 

 § 22 Oznamovacia povinnosť a povinnosti prevádzkovateľa – presne vymedzené 

povinnosti pre prevádzkovateľa, vypracované nové tlačivá Príloha č. 1, Príloha č. 2  

 

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo .... -XXXIII/2017 

 

          Mestské  zastupiteľstvo  Stará Turá  na  svojom  zasadnutí dňa 03.12.2015 prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č.8/2017-Nar. o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá a tento trojpätinovou 

väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 

a) schvaľuje 

 

b) ukladá 

MsÚ  zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou 

 

        Z: MsU 

        T: 15.12.2017 


