MESTO VRANOV NAD TOPĽOU

Návrh všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach
na území mesta Vranov nad Topľou

č. 180/2020

Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a ustanoveniami zákona SNR č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Vranov nad Topľou
toto

všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach
na území mesta Vranov nad Topľou
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou v súlade s § 11 ods.4
písm. d) a e) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní na území mesta Vranov nad Topľou.
2. Mesto Vranov nad Topľou ako správca dane vyberá s účinnosťou od 1. januára 2020 :
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie.
3. Územie mesta Vranov nad Topľou na účely tohto nariadenia, tvoria katastrálne územia
Vranov nad Topľou a Čemerné.
Článok II.
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
1. daň z pozemkov,
2. daň zo stavieb,
3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Vranov nad Topľou
v členení podľa § 6 zákona o miestnych daniach.
3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona
o miestnych daniach. Daň sa prepočítava vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať,
okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
4. Hodnota pozemkov je :
a) orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady
katastrálne územie Vranov nad Topľou
katastrálne územie Čemerné

– 0,4119 € za každý i začatý m2,
– 0,3920 € za každý i začatý m2,

b) trvalé trávnaté porasty
katastrálne územie Vranov nad Topľou
katastrálne územie Čemerné

– 0,0561 € za každý i začatý m2,
– 0,0677 € za každý i začatý m2,

c) záhrady

– 4,64 € za každý i začatý m2,

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 4,64 € za každý i začatý m2,
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy - ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku na
0,06 € za každý i začatý m2 ,
f)

stavebné pozemky

– 46,47 € za každý i začatý m2,

g) základom dane z pozemkov podľa §6 odst.1, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru
a poskytovaniu služieb ( ďalej len predajný stánok ) je hodnota pozemku určená
vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v
m2 a hodnoty pozemku za 1m2 v uvedenej odst.4 písmeno f) stavebné pozemky.
5. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty

0,46 % zo základu dane,

b) záhrady

0,46 % zo základu dane,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,46 % zo základu dane,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy

1,15 % zo základu dane,

e) stavebné pozemky

0,49 % zo základu dane,

f) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná

0,70 % zo základu dane.

stanica alebo predajný stánok.

§4
Daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona
o miestnych daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Vranov nad Topľou v členení
podľa § 10 zákona o miestnych daniach.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa
do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu

0,265 €

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

0,265 €

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,400 €

d) samostatne stojace garáže

0,870 €

e) stavby hromadných garáží

0,870 €

f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

0,870 €

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

1,400 €

h) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu

2,600 €

i) ostatné stavby

2,600 €.

5. Na zaradenie stavby podľa ods. 4 je rozhodujúci jej účel využitia k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia.
6. Sadzba dane podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje o 0,08 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona
o miestnych daniach.
2. Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory na území mesta Vranov nad
Topľou podľa § 14 zákona o miestnych daniach.
3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového

priestoru v m2.
4. Ročná sadzba dane z bytov je nasledovná :
a) daň z bytov je 0,400 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) daň z nebytového priestoru využívaného na podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu je 2,600 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nebytového priestoru,
c) daň nebytového priestoru využívaného ako garáž 0,870 € za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
5. Na zaradenie podľa odseku 4 je rozhodujúci účel využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§6
Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností
1. Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa od dane
z pozemkov, stavieb a nebytových priestorov oslobodzujú : ( §17 odst.1
zákona)
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby,
c) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedecko - výskumné účely
alebo na vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov
slúžiace na stredné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania, ak sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
e) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zariadení poskytujúcich ústavnú
zdravotnú starostlivosť,
f) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

2. Podľa miestnych podmienok v meste Vranov nad Topľou sa znižuje daň z pozemkov,
stavieb a daň z bytov (§17 ods. 2 a 3 zákona):
a) 50% daňovej povinnosti za pozemky verejne prístupných parkov, priestorov
a športovísk,
b) 30% daňovej povinnosti za stavby na bývanie, príslušenstvo k hlavnej stavbe a byty,
vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb, starších ako 65
rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 30% daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace

ako garáž, vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších
ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych osôb, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu,
d) 30% daňovej povinnosti za stavby podľa § 4 ods.4 písmeno i), ostatné stavby, ktoré
slúžia zdravotníckym zariadeniam a stavby využívané na sociálne a výchovné účely,
mimo priestorov využívaných na prenájom a administratívu.
3. K prílohe k zníženiu dane alebo oslobodeniu dane je potrebné doložiť hodnoverné
doklady najmä fotokópiu preukazu fyzickej osoby ZŤP alebo ZŤP-S, rozhodnutie
ÚPSVaR o ťažkom zdravotnom postihnutí, rozhodnutie o poberaní príspevku fyzickej
osoby v hmotnej núdzi.
4. Daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 6 tohto VZN,
v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v
lehote do 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie
obdobie zaniká. Ak ide o zníženie dane podľa §4 odst.4 písmeno a), d), e), f) a §5 odst.4
písmeno a) a c) nárok daňovníka, ktorý dovŕšil v danom zdaňovacom období vekovú
hranicu 65 rokov, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto určenej vekovej hranice,
bez podania žiadosti.
§7
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom .
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane podľa miestnych podmienok sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok
nasledovne:
a) pes chovaný v domoch individuálnej a radovej výstavby
b) pes chovaný v domoch bytovej výstavby
c) pes chovaný v budovách a objektoch určených na podnikanie

14,- €
34,- €
24,- €

6. Od dane za psa sa oslobodzuje :
a) pes vo vlastníctve osamelo žijúcich dôchodcov vo veku nad 65 rokov v rodinných
domoch. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého
pobytu je na danej adrese okrem dôchodcov evidovaná ďalšia osoba. Oslobodenie
sa vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalších psov oslobodenie neplatí,
b) pes vo vlastníctve občana, ktorý reprezentuje mesto v športových kynologických
podujatiach.
7. Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane podľa odst.6 písmeno a) tohto VZN,
v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.
8. Nárok na oslobodenie od dane za psa podľa ods. 6 písmeno b) sa uplatňuje v každom
zdaňovacom období na základe žiadosti kynologickej organizácie, ktorej prílohu tvorí
aktuálny zoznam členov kynologickej organizácie pre dané zdaňovacie obdobie.
9. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
10. Mestský úrad vydá držiteľom psov prvú evidenčnú známku pre psov bez náhrady
a to aj pre tých, ktorým prislúcha oslobodenie od dane. Známka je neprenosná na
iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť
správcovi dane do 14 dní odvtedy, čo zničenie alebo stratu známky zistil. Pri odhlásení
psa z evidencie mesta je povinný majiteľ psa evidenčnú známku správcovi dane vrátiť
a ten ju zneškodní. Pri vydaní náhradnej známky je daňovník povinný zaplatiť 3 €.

§8
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je:
a) 60,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný

automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
6. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené : obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum
začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené
správcom dane.
7. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
automatov.
§9
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je 40,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené : obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum
začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené
správcom dane.
8. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
automatov.
§ 10
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do

31. januára tohto zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.ak je
pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie, opravné
priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník
do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné
priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť
vyznačí v príslušnom tlačive.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, príslušnému
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca, nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca po dni schválenia príklepu súdom.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia
o dedičstve.
4. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo
financií Slovenskej republiky. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je
čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.
5. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania. Osobné údaje podľa tohto
odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
6. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne v
priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť
dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
7. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako v úhrne 3,- € nebude vyrubovať ani
vyberať (§99e odst. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
8. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. Správca daní povoľuje
daň z nehnuteľností uhradiť v splátkach uvedených
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
10. Spôsoby vyberania dane:
- v hotovosti do pokladnice mesta,

-

poštovým peňažným poukazom,
bezhotovostným prevodom na účet mesta
§ 11
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta Vranov nad Topľou. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona
nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predaja,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky,
e) umiestnenie informačno-reklamného zariadenia,
f) umiestnenie zariadenia terasy,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na určenom (vyhradenom )
priestore verejného priestranstva ako parkovanie pre určité vozidlo alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré je vyhradené v zmysle dopravného značenia.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) služby a predaj
2,21 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
b) umiestnenie skládok (stavebný materiál, príp. stavebné zariadenia, skládky tuhého
paliva, prípadne iných skládok)
0,75 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne iné atrakcie
0,30 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
d) umiestnenie informačno-reklamného zariadenia
0,30 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
e) umiestnenie zariadenia terasy
0,30 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,

f) umiestnenie zariadenia terasy v termíne od 01.1. do 30.04. a od 1.11 do 31.12
zdaňovacieho obdobia sa znižuje na
0,10 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
g) predvádzacie akcie na podporu predaja tovarov a služieb
1,50 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
h) trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore
verejného priestranstva
0,064 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
i) pre trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore
verejného priestranstva ak sú vlastníkmi vozidla držitelia preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu a nevlastnia na území mesta garáž, sa znižuje sadzba na
0,022 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania
ukončením užívania verejného priestranstva.

verejného

priestranstva

a zaniká

8. Daňovník je povinný osobne
alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou a to
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane
umožňuje uhradiť daň v splátkach uvedených v rozhodnutí.
10. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neohlási. Po ukončení užívania
verejné priestranstvo bude uvedené do pôvodného stavu.
11. Platenie dane:
- v hotovosti do pokladnice mesta,
- bezhotovostným prevodom.
12. Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva sú od dane oslobodení užívatelia
verejného priestranstva, ktorí:
a) organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez
vstupného, ktorej výťažok je určený na charitatívne účely a verejnoprospešné účely,

b) užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie ochrany a tvorby životného
prostredia, ochranu ľudských práv, podporu a ochranu zdravia a iných humanitných
a verejnoprospešných cieľov.

§ 12
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.
Od dane za ubytovanie sú oslobodení daňovníci:
a) držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) študenti do 19 rokov veku, ktorí sú prechodne ubytovaní v študentských
domovoch
a občania dlhodobo ubytovaní v týchto zariadeniach na základe
zmluvy o ubytovaní,
c) ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne služby, zdravotné služby
a charitatívne činnosti.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.
6. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.
7. O zaplatení dane prevádzkovateľ
s predpísanými náležitosťami.

vyhotoví

príjmový

pokladničný

doklad

8. Daň prevádzkovateľ odvádza mestskému úradu po predložení mesačného hlásenia
na predpísanom tlačive nasledovným spôsobom :
- v hotovosti do pokladnice mesta,
- bezhotovostným prevodom.

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 13
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní vykonáva mesto Vranov nad Topľou prostredníctvom
primátora mesta a poverených zamestnancov mesta Vranov nad Topľou.

§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon SNR č. 563/2009 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vranov nad Topľou sa v súlade s
§11 ods. 4 písm. g) SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov u z n i e s l o Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a to
dňa 17.12.2020, uznesením číslo 124/2020.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta
Vranov nad Topľou bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 30.11.2020 a
zvesený dňa 15.12.2020.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na
území mesta
Vranov nad Topľou nadobúda účinnosť 01.01.2021.
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou č. 171/2019 zo dňa 28.11.2019
o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou.
6. Schválené všeobecne záväzné nariadenie číslo 180/2020 o miestnych daniach na
území mesta Vranov nad Topľou bolo vyvesené dňa 17.12.2020 a zvesené dňa
01.01.2021.

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Ing.Imrich Kónya
prednosta MsÚ

MESTO VRANOV NAD TOPĽOU

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Vranov nad Topľou č. 180/2020
o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a ustanoveniami zákona SNR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Vranov nad Topľou
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vranov nad Topľou č. 180/2020
o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou
§1
Predmet dodatku
Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad
Topľou č. 180/2020 o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou (ďalej len VZN)
takto:
§2
Základné ustanovenie
Článok II. § 11 Daň za užívanie verejného priestranstva sa dopĺňa o ods. 13, ktorý znie:
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za
umiestnenie zariadenia terasy do 31.12.2021.
Záverečné ustanovenie
§3
Účinnosť dodatku
Návrh dodatku č.1. k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vranov nad Topľou č.
180/2020 o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou bol zverejnený na
úradnej tabuli dňa 09.06.2021
Na tomto dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vranov nad Topľou č.
180/2020 o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou sa u z n i e s l o
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou a to dňa 24.06.2021, uznesením číslo
170/2021 .
Dodatok č.1. k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach na území mesta
Vranov nad Topľou č. 180/2020 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 25.06.2021 a
nadobúda účinnosť dňom 10.07.2021.

Ing. Ján Ragan
primátor

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

