Mesto Topoľčany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR
SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TOPOĽČANY
O MIESTNYCH DANIACH
č. 1/2017

Všeobecné ustanovenia
Druhy miestnych daní
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v meste Topoľčany a v mestských
častiach Veľké Bedzany a Malé Bedzany ustanovujú tieto miestne dane:
1. daň za psa
2. daň za užívanie verejného priestranstva
3. daň za ubytovanie
4. daň za predajné automaty
5. daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 1
DAŇ ZA PSA

§1
Sadzba dane

Mesto Topoľčany ustanovuje sadzbu dane za psa vo výške 36,00 € za kalendárny
rok v meste Topoľčany a mestských častiach Veľké Bedzany a Malé Bedzany.
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§2
Zníženie dane za psa
Ročná sadzba dane za psa sa zníži:
a) o 24,00 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v
rodinnom dome,
b) o 27,50 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v
mestských častiach Veľké Bedzany a Malé Bedzany
c) o 24,00 € za psa chovaného alebo držaného právnickou osobou v objektoch a na
pozemkoch firiem a organizácií,
d) o 24,00 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou na cvičisku
kynologického spolku.
Spôsob uplatnenia zníženia dane:
Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa § 2 písm. a), b), tohto
ustanovenia, si daňovník uplatňuje v priznaní k dani za psa uvedením miesta
držania psa v rodinnom dome (ulica, súpisné číslo rodinného domu); uvedená adresa
musí byť totožná s adresou trvalého pobytu.
Zníženie dane podľa § 2 písm. a), b) správca dane neposkytne, ak sa pes drží na
adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka.
Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa § 2 písm. c), tohto ustanovenia,
si daňovník uplatňuje v priznaní k dani za psa uvedením miesta držania psa v
objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.
Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa § 2 písm. d), tohto ustanovenia,
si daňovník uplatňuje v priznaní k dani za psa uvedením miesta držania psa v
kynologickom klube.
Ak si daňovník s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v bytovom dome
uplatňuje nárok na zníženú sadzbu dane za psa podľa § 2 písm. d) tohto
ustanovenia, daňovník musí predložiť potvrdenie kynologického klubu, kde je pes
nepretržite umiestnený.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniknú podmienky, na základe ktorých bola
znížená sadzba dane, daňovník je povinný podať nové čiastkové priznanie k dani za
psa do 30 dní odo dňa zmeny, ktorá má vplyv na vyrubenie dane.

§3
Oslobodenie od dane za psa
Od dane za psa je oslobodený pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku.
Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje predložením dokladu
(fotokópie) potvrdenia o vykonanej skúške. Oslobodenie od dane sa počíta od
nasledujúceho mesiaca po predložení dokladu.
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DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§4
Predmet dane – vymedzenie verejného priestranstva
1.Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste
Topoľčany a jeho mestských častiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Verejným
priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa
osobitného predpisu.
2.Verejné priestranstvá v meste Topoľčany sa pre účely stanovenia výšky sadzieb za
jednotlivé konkrétne druhy osobitného užívania verejného priestranstva členia
nasledovne:
a) centrálna mestská zóna ohraničená ulicami Bernolákova, Krušovská, Čsl.
armády, časť Tovarníckej ul., M. Rázusa,
b) ostatné priestranstvá v meste a mestských častiach, vrátane Parku športovcov,
Zábavného parku Margarétka,
c) mestská pamiatková zóna - Nám. M. R. Štefánika, Obchodná ul. po koniec OD
Jednota, Škultétyho ul. za OD Jednota, Štúrova ul., Ul. Sv. Cyrila a Metoda po
Elektrodom Krajčík, časť Ul. P. Mudroňa, Ul. J. Wolkra, časť Krušovskej ul.,
Stummerova ul. od križovatky s Ul. M. Rázusa po rieku Chotina, časť Ul. Pavlovovej – areál „ starej “ nemocnice a časť Ul. Dr. P. Adámiho po hranicu budovy
COOP Jednota vrátane.

§5
Osobitný spôsob užívania verejného priestranstva
1. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie krátkodobé
užívanie verejného priestranstva na:
- vystavenie tovaru pred stálou prevádzkarňou,
- umiestnenie zariadenia na predaj všetkých druhov tovaru a tiež predaja alkoholu,
piva a vína pohostinským spôsobom,
- predaj sezónneho tovaru z voľného priestranstva alebo zo stánku,
- umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných podobných atrakcií,
- umiestnenie prenosných reklamných pútačov spojených s propagáciou cirkusu,
putovných výstav a iných atrakcií,
- vykonávanie prezentačných akcií organizovaných fyzickými alebo právnickými
osobami (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie a
pod.),
- vykonávanie hudobnej produkcie spojenej prípadne aj s predajom suvenírov,
- vystavenie motorových vozidiel,
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- umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia alebo zariadenia staveniska,
- umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo odpadu, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad,
- poskytovanie služieb,
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
2. V prípade, že užívateľ verejného priestranstva má záujem realizovať osobitné
užívanie verejného priestranstva na miestnej komunikácii, k žiadosti musí doložiť
rozhodnutie cestného správneho orgánu o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie. Príloha č.3 –žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
§6
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
1. Mesto Topoľčany ustanovuje sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň nasledovne:
a) 0,15 €/m2/deň pre účely vystavenia tovaru pred stálou prevádzkarňou
b) 0,15 €/m2/deň pre účely umiestnenia zariadenia na predaj všetkých druhov
tovaru okrem predaja alkoholu, piva a vína pohostinským spôsobom
c) 0,20 €/m2/deň pre účely umiestnenia zariadenia na predaj alkoholu, piva a
vína pohostinským spôsobom mimo centrálnej mestskej zóny
d) 0,35 €/m2/deň pre účely umiestnenia zariadenia na predaj alkoholu, piva a
vína pohostinským spôsobom v centrálnej mestskej zóne
e) 1,70 €/m2/deň pre účely predaja sezónneho tovaru z voľného priestranstva
alebo zo stánku
f) 0,20 €/m2/deň za umiestnenie cirkusu, putovných výstav a iných atrakcií,
g)0,20 €/m2/deň za umiestnenie prenosných reklamných pútačov spojených
s propagáciou cirkusu, putovných výstav a iných atrakcií
h) 0,10 €/m2/deň na umiestnenie lunaparku a podobných atrakcií v meste
ch) 0,05 €/m2/deň na umiestnenie lunaparku a podobných atrakcií v mestských
častiach
i) 3,35 €/m2/deň za prezentačné akcie organizované fyzickými alebo právnickými
osobami na podporu predaja produktov, promotion akcie a pod.
j) 1,35 €/m2/deň za vykonávanie hudobnej produkcie spojenej prípadne aj s predajom suvenírov
k) 3,35 €/m2/deň na účely vystavenie motorových vozidiel s príslušenstvom
l) 0,20 €/m2/deň pre účely umiestnenia stavebného zariadenia , lešenia alebo
zariadenia staveniska, umiestnenia skládky stavebného materiálu alebo
odpadu, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad v centrálnej mestskej
zóne
m) 0,15 €/m2/deň pre účely umiestnenia stavebného zariadenia, lešenia alebo
zariadenia staveniska, umiestnenia skládky stavebného materiálu alebo
odpadu, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad v ostatných lokalitách
n) 0,15 €/m2/deň pre účely poskytovania služieb
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o) 0,10 €/m2/deň pre účely trvalého parkovania vozidla mimo stráženého
parkoviska v centrálnej mestskej zóne
p) 0,05 €/m2/deň pre účely trvalého parkovania vozidla na ostatných
priestranstvách v meste a mestských častiach
r) 0,05 €/m2/deň pre účely trvalého parkovania nákladného vozidla, stavebného
stroja, autobusu .
§7
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Mesto Topoľčany ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 1, a to nasledovne :
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónny
kontakt
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, IČO a meno konateľa,
prípadne splnomocnenú osobu, adresa, telefónny kontakt
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – miesto, účel, dôvod, termín a rozmery
užívania verejného priestranstva .
2. V prípade, že si daňovník nesplnil oznamovaciu povinnosť, postupuje Mesto
Topoľčany podľa § 34 b) zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
3. Zánik daňovej povinnosti sa oznamuje Mestu Topoľčany v zmysle platných
právnych noriem písomne ( viď príloha č. 2 ).
§ 8
Oslobodenia od dane
1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické
osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) usporiadanie kultúrnej a športovej akcie bez vyberania vstupného alebo akcie,
ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely.
Usporiadatelia plne zodpovedajú za bezpečnosť návštevníkov takejto akcie a sú
povinní najneskôr do 7 dní od usporiadania akcie hodnoverne zdokladovať
skutočnosti zakladajúce oslobodenie od platenia dane za osobitné užívanie
verejného priestranstva,
b) kultúrne a športové akcie, atrakcie technicko-zábavnej činnosti a prezentovanie
ťažkej techniky (vojsko, bezpečnostné sily, hasičský a záchranný zbor a pod.),
ktoré sú súčasťou podujatia Topoľčiansky deň detí organizovaného mestom
Topoľčany. Prevádzkovatelia kultúrnych a športových akcií, atrakcií technickozábavnej činnosti a ťažkej techniky plne zodpovedajú za bezpečnosť návštevníkov.
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Článok 3
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§9
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti
Mesto Topoľčany ustanovuje nasledovné náležitosti a lehoty oznamovacej
povinnosti:
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné
oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už
ohlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný
v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
- meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, zaradenie ubytovacieho
zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho
zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľ dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
- obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje
o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností
v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje, zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného
predpisu, adresa a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu
zariadenia.
§ 10
Sadzba dane
1. Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 0,34 €.
§ 11
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na
území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre
potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská
všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov
o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).
2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť
pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 5 tohto článku.
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§ 12
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje
v ubytovacom zariadení, potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom
vyznačí identifikačné údaje ubytovaného, počet osôb, počet prenocovaní, dátum
od kedy a do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.

§ 13
Lehoty a spôsob odvodu dane mestu
1. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane
písomné hlásenie o vybratej dani za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok, za
každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne na tlačive uvedenom
v prílohe č. 4.
2. Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 20. dňa
prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok.
3. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo do
pokladne správcu dane.

Článok 4
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 14
Sadzba dane
Mesto Topoľčany ustanovuje nasledovnú sadzbu dane za jeden predajný automat a
kalendárny rok :
a) ak automat obsahuje iba jeden druh tovaru
17,- €
b) ak automat obsahuje najviac 10 druhov tovaru
34,- €
c) ak automat obsahuje viac ako 10 druhov tovaru
67,- €
d) ak automat obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
170,- €
§ 15
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1. Mesto Topoľčany ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na
účely dane nasledovne:
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- adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia predajného automatu,
- druh a názov automatu
- druh a počet tovarov, ktoré ponúka predajný automat,
- identifikačné číslo prevádzkovateľa predajného automatu,
- výrobné číslo predajného automatu,
- dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
- dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
Takto vedenú evidenciu daňovník predloží na požiadanie správcovi dane pre účely
kontroly vyrubenej dane na základe podaného daňového priznania.
§ 16
Spôsob identifikácie
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné
číslo.

Článok 5
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 17
Sadzba dane
Mesto Topoľčany ustanovuje nasledovnú sadzbu dane za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok :
170,- €
a) za jeden elektronický prístroj na počítačové hry
b) za jeden zábavný hrací prístroj (futbal, plyšové hračky a pod.)
20,- €
c) za jeden hrací prístroj (gulečník, biliard, šípky, boxer, airhockey,
dotykový automat a pod.)
35,- €

§18
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1. Mesto Topoľčany ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na
účely dane nasledovne:
- adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
- druh a názov prístroja,
- identifikačné číslo prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
- dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
- dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
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§ 19
Spôsob identifikácie
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, resp.
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja a výrobné číslo.
Článok 6
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany o miestnych daniach č.
1/2016 dňom účinnosti VZN Mesta Topoľčany o miestnych daniach č. 1/2017.

Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Na tomto VZN č. 1/2017 Mesta Topoľčany o miestnych daniach sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch dňa 14.12.2016 a nadobúda účinnosť
01.01.2017.

Ing. Peter B a l á ž
primátor mesta

