
Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva Stará Turá 
č. 16/2004 -  Nar. o miestnych daniach

                     Mestské zastupiteĺstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí 16.12.2004 uznesením 
č.20-VII/2004 schválilo 3/5 väčšinou  prítomných poslancov Všeobecne záväzné nariadenie 
vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

 § 1
     Mesto Stará Turá /ďalej len mesto/ vyberá nasledovné miestne  dane 
a/  daň za psa,
b/  daň za užívanie verrejného priestranstva,
c/  daň za ubytovanie.

 § 2
Daň za psa

1. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.  Základom dane je počet psov. Daňová 
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

2. Daň  sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, 
dôchodca s príjmami na hranici  životného minima, bezvládna osoba a držiteĺ preukazu ZŤP/S  
a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne  ťažko postihnutý). Ak je 
takáto osoba vlastníkom alebo držiteľom ďalšieho psa, platí daň podľa nižšie uvedeného 
sadzobníka.

3. Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a/  vlastníkom psa. 
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

4. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov v určenej 
lehote do 30dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie 
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť. 
Pre rok 2005 je daň splatná do 31.januára 2005. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň 
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

5. Sadzba dane je :
a./ v miestnych častiach v rodinnom dome                                                         100 Sk ročne,
     v meste v rodinnom dome                                                                              200 Sk ročne,
     v byte bytového domu                                                                                    800 Sk ročne,
 b./ Za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba dane:
      v miestnych častiach  v rodinnom dome                                                      150 Sk ročne,
      v meste v rodinnom dome                                                                            300 Sk ročne,
      v byte bytového domu                                                                               1 200 Sk ročne,

 6. Každý pes starší ako 6 mesiacov musí byť označený počas vodenia mimo chovateľského 
priestoru  známkou umiestnenou na obojku.  Známku si majiteľ psa prevezme pri prihlasovaní 



psa do evidencie na Mestskom úrade u povereného pracovníka finančného oddelenia. Známka 
je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný 
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, oznámiť. Mestský úrad vydá za 
úhradu 20 Sk majiteľovi náhradnú známku.

§ 3

 Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé parkovnie vozidla mimo stráženého parkoviska , dočasné 
parkovanie vozidla na vyhradenom priestore, dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, 
maringotky  a pod .

2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, 
ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 
kolaudačné rozhodnutie. Daň sa neplatí za záber verejného priestranstva spôsobený 
investičnou činnosťou mesta Stará Turá a organizáciami mesta.

3. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, 
námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo sú určené všetky verejnosti prístupné 
pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s 
výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Špecifikácia plôch 
verejného priestranstva tvorí prílohu tohto VZN.

4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru 
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo 
fyzickej osoby a jednak súvislé státie  vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového 
vozidla, obytný príves ) na tom istom mieste. 

5. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené 
v odseku 1. Od poplatku za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste mimo stráženého 
parkoviska sú oslobodení držitelia  preukazu ZŤP a ZŤP-S, ktorých zdravotné telesné 
postihnutie vyžaduje osobitné používanie motorového vozidla. . 

6. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva  v m2  alebo parkovacie miesto. Daň  sa platí za každý aj neúplný 1m2 užívaného 
verejného priestranstva a každý aj neúplný deň. 
     Za umiestnenie skládky, odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a 
iných atrakcií môže mesto zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok.
     
 Sadzby dane:                                   

- za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb              5 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie predajného zariadenia                                                    10 Sk za l m2/deň,

- za využívanie verejného priestranstva pri  reštauráciách, cukrárňach a zariadeniach             

podobného charakteru                                                                                2 Sk za l m2/deň,                                             

- za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska                1,50 Sk za l m2/deň,                                                                                
- za trvalé parkovanie vraku motorového vozidla mimo stráženého parkoviska

                                                                                                           10 Sk za 1 m2/deň,



- za umiestnenie skládky stavebného materiálu  trvajúcej viac ako jeden deň   

                                                                                                             10 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie skládky, odpadu                                                                5 Sk za 1 m2/deň,

- za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu dlhšiu ako 3 dni                 5 Sk za 1 m2/deň,
- za umiestnenie stavebného, výrobného, spracovateľského zariadenia na verejnom 
priestranstve fyzickými i právnickymi osobami                                          6 Sk za l m2/deň,

- za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie            10 Sk za 1 m2/deň,
- za umiestnenie inej skládky /napr. dreva na výrobné a spracovateľské účely/
                                                                                                                     4 Sk za 1 m2//deň,                                                                                                                                                               
- za dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, maringotky a pod.               2 Sk  za 1 m2/deň,
- za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva                                                                  
označeného ako platené miesto za jedno parkovacie miesto                        5 Sk/hod                                                                        
- za umiestnenie prenosných reklamných zariadení                                     5  Sk /m2/deň
- za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene                                                               10 Sk/m2/deň

7. Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí mesto  platobým výmerom na základe 
podkladov vlastných alebo podkladov  platiteľa so splatnosťou do 15 dní odo dňa doručenia.

8.  Daň za užívanie verejného priestranstva  za umiestnenie inej  skládky sa platí zálohovo 
mesačne s vyúčtovaním dva krát ročne a to k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka. Pri 
dlhodobom, opakovanom využívaní skládok na rovnaký účel sa daň vypočíta z priemerného 
využitia celkovej plochy skládok podľa  vzorca:

sadzba  x  celková výmera skládok x priemerná využiteľnosť v dňoch v danom polroku 

Pri polročnom vyúčtovaní doloží daňovník správcovi poplatku vyčíslenie priemernej 
využiteľnosti skládok.

9.  Dane sa platia podľa  § 3:
-  najneskôr v deň, v ktorom sa uskutoční príslušná akcia, resp. udalosť,
- daň za súvislé státie vozidlom sa zaplatí v 1. deň kedy započne súvislé státie na tom istom     
mieste, 

§ 4

 Daň za ubytovanie

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania /ďalej len zariadenie/.ako napr. 
hotel, motel, penzión, ubytovňa, chatová osada, kemping, ubytovanie v súkromí a pod. 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení  odplatne prechodne ubytuje. Základom 
dane je počet prenocovaní.

2. Daň neplatí:
 a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S  (zdravotne ťažko postihnutý 
so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
 b/ osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podĺa  osobitných predpisov (2),
 c/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka 
(manžel),  príbuzný v priamom  rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,



d/ osoba do18 rokov veku, osoba poberajúca  starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo 
dôchodok za výsluhu rokov, osoba na ktorú patria prídavky na deti / výchovné/,   vojak v 
základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú  službu,
 e/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo  jeho manželky (manžela) a 
manželia týchto osôb a ich deti.

3. Daň v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí za ňu  fyzická alebo právnicka osoba, ktorá 
poskytla prechodné  ubytovanie. Táto osoba je platiteľom dane. Platiteľ dane je povinný viesť 
knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu /ďalej len evidenciu/, ktorá 
musí obsahovať tieto údaje:
a/ meno, priezvisko a rok narodenia  ubytovaného,
b/ číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu,
c/ deň príchodu a odchodu ubytovaného ,
d/ dôvod neplatenia dane v prípade, že ide o osobu podľa §4 ods. 2.

4. Údaje uvedené v ods. 3 je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa, okrem 
údaju o dni odchodu ubytovaného. Zároveń vystaví ubytovanému potvrdenku o úhrade dane 
za ubytovanie.  Potvrdenky je platiteľ povinný vyzdvihnúť v potrebnom množstve na 
finančnom oddelení Mestského úradu. Ukončenie pobytu hosťa je platiteľ povinný 
v predpísanej evidencii  vyznačiť hneď po odchode hosťa. 

5. Platiteľ je povinný predkladať mesačne vyúčtovanie  miestnej dane za ubytovanie do 15. 
dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac a zároveň  v tej istej lehote odviesť daň na účet 
mesta.

6. Sa dzba  dane je 10 Sk za osobu /prenocovanie.

7. Daň sa platí  najneskôr v deň, keď sa fyzická osoba  ubytuje.

§  5
 S p o l o č n é  a   z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i a

1.  Ak nebudú  miestne dane zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške,  vyrubí  mesto 
sankčný úrok rozhodnutím podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Vyrubené dane sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.

3. V prípade nesplnenia si oznamovacej alebo evidenčnej  povinnosti, môže správca dane 
vyrubiť daň paušálnou sumou na základe porovnateľných skutočností za predchádzajúce  
obdobie v príslušnej daňovej oblasti. 

4.  Ak  sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo 
veciach miestnych daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov.,

5.  Na konanie vo veciach miestnach daní sa vzťahujú osobitné predpiy :
zákon SNR č. 511/1992 Zb o správe daní a poplatkov, v znení neskorších predpisov a  zák. č. 
253/1993 Z.z., zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších 
predpisov.



6.  Správu  daní vykonáva mesto vo svojom územnom obvode. Kontrolu nad dodržiavaním 
ustanovení zákona o miestnych daniach vykonáva Ministerstvo financií  Slovenskej  
republiky a  Daňové riaditeľstvo SR. 

7.  Úhrada daní sa vykonáva prevodným príkazom alebo  poštovou poukážkou v prospech 
účtu Mestského úradu Stará Turá. V odôvodnených prípadoch možno platbu uskutočniť v 
hotovosti  do pokladne MsÚ.  

8.Právnické a fyzické osoby majú voči Mestskému úradu v Starej  Turej povinnosť:
a) ohlásiť vznik a zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30  dní od vzniku alebo zániku 

skutočnosti, ktorá je predmetom  daňovej povinnosti, okrem § 2 tohto nariadenia, kedy sú  
povinné ohlásiť vznik a zánik daňovej povinnosti v deň  kedy skutočnosť ktorá je 
predmetom dane nastala alebo  zanikla,

b) predložiť údaje nevyhnutné k presnému stanoveniu daňovej povinnosti,
c) oznamovaciu a označovaciu u § 5 ods.5 tohto VZN.

9. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení pracovníci finančného oddelenia 
MsÚ, hlavný kontrolór  a mestská polícia /vecná príslušnosť k výkonu a  zodpovednosti za 
konkrétnu daňovú oblasť je upravená interným rozhodnutím, záväzným pre  pracovníkov 
vykonávajúcich kontrolu/. 

10. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom v zmysle §  46 zákona č. 372/1990 
Zb. v znení zákona č.524/1990  o priestupkoch.

§  6
Účinnosť nariadenia

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2001- Nar. v znení VZN č. 5/2001 – Nar., VZN 
č.4/2003 - Nar. a VZN č. 8/2004-Nar. o miestnych poplatkoch.

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č.  20-XVII/2004, vyvesené na úradnej tabuli 
16. 12. 2004  a nadobúda účinnosť dňom 1. januára  2005.  

V Starej Turej, dňa 29. 11. 2004                                                    

                                                                                                               Ing.  Ján Kišš
                                                                                                               primátor mesta



P R Í L O H A

VZN č. 16/2004 - Nar. o miestnych  daniach

                    Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN v meste Stará Turá v súlade so 
zák. č.582/2004  Z. z.. o miestnych  daniach sú :

Cesty :

1/ cesta č. II/581 prechádzajúca ulicami      - Husitská cesta,  Mýtna ul.,

2/ cesta č. III/58121 prechádzajúca ulicami - Ul. S N P - ľavá strana, Podjavorinskej,

3/ cesta č. III/5817 prechádzajúca ulicou     - Ul. Družstevná,  Topolecká,

4/ cesta č. III/58114 prechádzajúca ulicami  - Ul. Komenského,  Holubyho,

5/ cesta č. III/5818 prechádzajúca ulicami     - Ul.Dibrovova, 8. apríla,

6/ cesta č. III/58119 smer Stará Turá – Súš.

Miestne komunikácie :

Dr. Úradníčka,Gen. M.R. Štefánika, Hlubockého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jiráskova, 
Kozmonautov, Lipová, Mierová, Nemcovej, Sasinkova, S N P - pravá strana, Športová, 
Štúrova, Sadová, Lúčna, Slnečná a všetky ďalšie neoznačené miestne komunikácie 
nachádzajúce sa  v miestnych častiach Starej Turej.

Námestia :

1/ Nám. Dr.A. Schweitzera,

2/ Nám. Slobody.

Chodníky :

1/ Všetky chodníky nachádzajúce sa v katastrálnom území  Stará Turá, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Stará Turá.

Trhoviská :

1/ Trhovisko mesta Stará Turá sa nachádza na ul. Gen.M.R.  Štefánika č. 348/104.

Ostatné verejne prístupné pozemky :

1/ Plochy trvale zazelenané :

 Ul. S N P, pozemok p.č. : 446/1, 62, 45/1, 542/1, 565, 5/6, 590/1,

 Ul. Hurbanova, pozemok p.č.: 45/8 -  s výnimkou 20 garáží,

                                                 1578 -  s výnimkou 9 garáží,

 Ul.Gen.M.R.Štefánika, pozemok p.č.: 536/1, 645, 652, 641,

 Ul. Dibrovova, pozemok p.č.: 1061 – s výnimkou 8 garáží,

 Ul. Jiráskova, pozemok p.č.: 1042,

 Ul. Mýtna, pozemok p.č.: 1147, 1057, 1253,

 Ul. Mierova, pozemok p.č.: 45/1,

 Ul. Lipová, pozemok p.č.: 586,

 Ul. Štúrova, pozemok p.č.: 1368/1,



2/ Plochy spevnené :

 Ul. S N P, časť pozemku p.č. 5/6 /pergola/,

                                                542/1 /terasa pred Domom  služieb/,

                                                590/1 /pred hotelom Lipa/,

                                                1036 /premostenia Topoleckého potoka/,

Ul. Husitská, pozemok p.č. 872/1 /spevnená plocha pred Domom smútku -  Mestský 
cintorín/,

3/ Cintoríny :

 Mestský cintorín, pozemok p.č. 869/1,

 Katolícky cintorín, pozemok p.č. 1567,

4/ Verejné parkoviská : /označené dopravnou značkou "P"/

 Ul. Jiráskova, vyasfaltovaná plocha oproti hotela Lipa,

 Ul. S N P - pred Pergolou,

 Ul. S N P - vyasfaltovaná plocha poniže OD,

 Ul. S N P - vedľa Domu služieb,

 Ul. Mýtna - pred plynovou kotolňou, parcelné č.1057,

 Ul. gen.M.R.Štefánika - vybetónovaná plocha oproti KD Javorina,

5/ Ostatné odstavné plochy :

 a/ vybudované pre účely státia osobných motorových vozidiel,  napr. medzi bytovými 
domami,

 b/ Ul. Jiráskova, pozemok p.č.: 1050,

 c/ Ul. Hurbanova, pozemok p.č.: 1589,

6/ Verejné priestranstvá využívané ako skládky materiálu /dreva/ :

Názov                  Číslo v porastovej      Výmera      Pozemok parc. 

priestranstva            mape                        v ha           číslo

Trávniky                   1                              0,08          4963

Baňa                          2                             0,34          4952

Gašovská                   9                             0,10          17327

Lazy III                     10                           0,04          17327

Lazy  III                    11                           0,25          6987

Hrbák                        12                           0,13          17327

Lazy II                      13                           0,14          17349 

Lazy I                       14                            0,16         17349

Súš                            18                           0,18         17344 

Kamenný most          22                           0,06         7695 /  /7692/

Príkra                         23                          0,08         17319



Kotrusovec I              25                          0,23         17317

Kotrusovec II             26                          0,36         17317

Penáze                        27                          0,12         17315

Grúnka                       31                          0,20         17300

Kamenný jarok           34                         0,16         17308

Pavlíkové                    35                         0,12         17293

Košáre I                     36                         0,20         17297/1

Horná Mestská I         38                         0,04         17297/1

Horná Mestská II        41                         0,10         17297/1

Uhliskov jarok            42                         0,10         17297/1

Prídolie                       44                         0,80         17284

Nárcie                         47                         0,10         17272

Hlavina                       50                         0,04        17272

Škôlka                        54                         0,04         17251

Rúbane                       55                         0,11        17244

Pod dubom                 58                         0,30        17241

Vodojem                    59                         0,58        17291

 Prípadné zmeny verejných priestranstiev podľa skutkového stavu sa premietnú formou 
dodatkou k tomuto VZN.

  


