• 1v~;;sene

GJ

Mesto Prešov

dňa _.,._,W.O...o.~3~..::D:.::.E=C.....20.....15.,___ _-.-r

..,t.vesen é dňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
o miestnych daniach

č.

21. l! ..~2tJ15l.!~· · 1
'llfJtrl
•

~.

ifrl'llllf.

12/2015
Strana 1111

Mesto Prešov podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach ~miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
daniach

č.

12/2015 o miestnych

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok l
Mesto Prešov týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych
daniach (ďalej len "všeobecne záväzné nariadenie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ukladá miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň

z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýhemé hracie prístroje.
DRUHÁ ČASŤ

Daň z nehnuteľností zahŕňa 1:

a)
b)
c)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok l

daň

z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").
DAŇ Z POZEMKOV
Článok3

Základ dane
l. Základom dane z pozemkov v členení orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy za l m 2 pre jednotlivé katastrálne územia uvedenej v
prílohe č. l zákona:
§ 4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
1
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Hodnota v € za m2
trvalé trávnaté porasty
Orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady
0,3166
0,0743
0,4351
0,0604
0,3345
0,0242
0,4218
0,1168

2. Základom dane z pozemkov v členení záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona:
Členenie pozemkov

Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Stavebné pozemky

Hodnota v € za m2
5,31
5,31
53,11

3. Základom dane z pozemkov v členení lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku určenej správcom dane vo výške O, 1659 € za l m2 2 •
4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku
v m2 a hodnoty pozemku vo výške 53,11 € za l m2 3 •
Článok4
Sadzba dane

Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov
takto4 :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,70 %,
b) záhrady 0,76 °/o,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,58 %,

§ 7 ods. 6 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
odpady v zneni neskorších predpisov
3
§ 7 ods. 4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
4
§ 8 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
2

stavebné
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 1,00 %,
e) stavebné pozemky 0,26 °/o.
DAŇ ZO STAVIEB
Článok5

Sadzba dane
l. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto 5:
a) 0,340 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,340 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,800 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,995 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,995 € za stavby hromadných garáží
f) 0,995 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 3,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 3,400 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 2,000 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) tohto odseku.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,10 € za
každé d'alšie podlažie okrem prvého nadzernného podlažia6•
DAŇZBYTOV
Článok6

Sadzba dane
l. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt7 :
0,340 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu.
2. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor8 :
a) 0,995 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru
garáž,

určeného

na

§ 12 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
6
§ 12 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
7
§ 16 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
8
§ 16 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
5
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b) 3,400 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na
administratívu, zariadenie obchodu a služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské),
stravovacie zariadenie, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť,
c) 2,000 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na
zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, školské, telovýchovné a športové
zariadenie, a nebytového priestoru určeného na iné účely neuvedené v písmenách a) ab)
tohto odseku.
Článok 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane z

nehnuteľností

l. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov 9 :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov9 :
SO % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi
alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu.
3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov 10:
a) SO 0/o z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,
fyzických osôb starších ako 70 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 fyzických osôb,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) SO 0/o z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 8
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za psa 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok 11 •
9

§ 17 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
10
§ 17 ods.3, ods.4 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zneni neskoršfch predpisov
11
§ 25 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov

9

Mesto Prešov

Vydanie: l

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015
o miestnych daniach

Strana 5111

Článok 9

Oslobodenie od dane a zníženie dane za psa
l. Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa 12:
75 °/o z dane za psa chovaného na území mesta Prešov v rodinnom dome, záhradkárskej
chate alebo pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely.
2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa12 :
a) pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba staršia ako 70 rokov, pes,
ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
(držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom).
Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalých
pobytov je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia
fyzická osoba mladšia ako 70 rokov, ktorá nie je osobou podľa prvej vety,
b) služobný pes podľa osobitných predpisov 13 ,
c) pes, ktorého vlastník alebo držiteľ získal z útulku zvierat, karanténnej stanice,
nachádzajúcich sa na území mesta Prešov. Oslobodenie od dane za psa správca dane
poskytne na základe potvrdenia vydaného útulkom zvierat, karanténnou stanicou na
dobu l roka od vzniku daňovej povinnosti.

3. Oslobodenie od dane podľa ods. 2 písm. a) a c) tohto

článku

správca dane neposkytne, ak
sa pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka. Oslobodenie od dane
podľa ods. 2 písm. a) a c) tohto článku sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného
psa 12 •

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZAUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 10
Ustanovenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami.
Správca dane ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami 14 :

§ 29 zákona č.582/2004 z. z. o miestnych daniach miestnom a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
13
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení
neskor~ich predpisov, zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004
Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskor~ích
predpisov, zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v zneni neskorších predpisov
14
§ 36 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
12
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Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Prešov,
s výnimkou pozemkov, ktoré mesto Prešov prenajalo podl'a osobitného zákona 15 •
Článok ll

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
Správca dane určuje osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva podl'a spôsobu
užívania 14 :
a) umiestnenie skládky (okrem skládok materiálu uvedených v písmene e) a f) tohto
článku),

b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulici v Prešove,
d) umiestnenie letného sedenia a terasy (okrem letného sedenia a terasy uvedenej v písm.
c) tohto článku),
e) umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení vrátane
motorových vozidiel, umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná
technika, ekologické WC a podobne), vrátane skládok materiálu pri stavebných úpravách
alebo rekonštrukciách stavieb (zatepl'ovania, opravy fasád, výmeny okien, atď.), záber
verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. rozkopávky),
f) umiestnenie zariadení na poskytovanie odplatných služieb, predaj a propagáciu
produktov pri individuálnych akciách, vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou
takýchto akcií.
Článok 12

Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitný spôsob užívania verejného priestranstva za
každý aj začatý m 2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň podl'a
spôsobu užívania 16 :
a) 1,65 € za umiestnenie skládky (okrem skládok materiálu podl'a písmen e) a f) tohto
článku),

b) 0,10 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) 0,10 € za umiestnenie letného sedenia a terasy na Hlavnej ulici v Prešove,
d) 0,19 € za umiestnenie letného sedenia a terasy (okrem letného sedenia a terasy uvedenej v
písmene c) tohto článku),
e) 0,16 € za umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadeni,
vrátane motorových vozidiel, za umiestnenie stavebných zariadení (lešenie, kontajner,
stavebná technika, ekologické WC a podobne), vrátane skládok materiálu pri stavebných
úpravách alebo rekonštrukciách stavieb (zatepl'ovania, opravy fasád, výmeny okien,

napriklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
§ 33 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
15

16
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atď.),

záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp.
rozkopávky),
f) 0,26 € za umiestnenie zariadení na poskytovanie odplatných služieb, predaj a propagáciu
produktov pri individuálnych akciách, vrátane motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou
takýchto akcií.
Článok 13
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Správca dane ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti 17 :
V oznámení o zámere osobitného užívania verejného priestranstva je daňovník povinný
uviesť obchodné meno alebo názov, meno a priezvisko, sídlo, adresu trvalého pobytu,
identifikačné číslo, rodné číslo, miesto osobitného užívania verejného priestranstva, dobu
trvania, spôsob užívania verejného priestranstva.
Článok 14

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva17 :
Umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení pre kultúrnu
alebo spoločenskú akciu bez výberu vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne alebo verejnopro~pešné účely; pre kultúrnu, športovú alebo spoločenskú akciu,
konanú pod záštitou mesta Prešov, resp. primátora mesta Prešov; pre propagáciu aktivít
podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych
hodnôt, ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných
cieľov, vrátane motorových vozidiel.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 15

Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie 18 •
Článok 16
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platitel'a dane, rozsah a spôsob vedenia
preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane.

l. Správca dane ustanovuje náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti 19 :
17

§36 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

:ltlivebné odp"dy v loíneni nQskoršich predpisov
18
§ 40 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
19
§ 43 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
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dane za ubytovanie je povinný oznámiť správcovi dane výšku dane za
ubytovanie osobitne za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov
prevádzkuje. V oznámení o výške vybranej dane za ubytovanie je platiteľ povinný uviesť
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, adresu
prevádzky, kde sa odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, obdobie, za ktoré sa daň za
ubytovanie platí, počet prenocovaní.
b) Oznamovaciu povinnosť k dani za
ubytovanie plní platiteľ dane za ubytovanie
štvrťročne (v termíne do 10.4., 10.7., 10.10., 10.1.), po skončení kalendárneho štvrťroka.
a)

Platiteľ

2. Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 19 :
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o
ubytovaných v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum
narodenia, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní; potvrdenie o návšteve školy,
ak ubytovaný uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za ubytovanie podľa článku 18
tohto nariadenia. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť evidenciu podľa ods. 2
tohto článku osobitne pre každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta Prešov
prevádzkuje.
3. Správca dane ustanovuje spôsob vyberania dane za ubytovanie 19 :
Platiteľ dane za ubytovanie vyberie daň za poskytnuté odplatné prechodné ubytovanie pri
príchode resp. pri odchode z ubytovacieho zariadenia.
Článok 17

Lehota a spôsob odvodu dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
l. Správca dane ustanovuje lehotu a spôsob odvodu dane 19 :
a) Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne (v termíne do 10.4., 10.7., 10.10., 10.1.), po
skončení kalendárneho štvrťroka, vo výške uvedenej platiteľom dane v oznámení o výške
vybranej dane za ubytovanie za toto obdobie.
b) Platiteľ dane za ubytovanie poukáže vybranú daň za ubytovanie na účet správcu dane,
alebo v pokladni správcu dane, podľa údajov v oznámení o výške vybranej dane za
ubytovanie, s uvedením variabilného a konštantného symbolu.

2. Správca dane ustanovuje náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 19 :
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane
s uvedením obchodného mena alebo názvu platiteľa, sídla, miesta podnikania,
identifikačného čísla, názvu a adresy ubytovacieho zariadenia, počtu prenocovaní, sadzby
za osobu a noc, doby trvania ubytovania a celkovej výšky dane.
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Článok 18

Oslobodenie od dane za ubytovanie
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre študentov denného štúdia,
študujúcich na stredných školách alebo vysokých školách so sídlom na území mesta Prešov,
ktorí sa počas školského alebo akademického roka odplatne prechodne ubytujú v ubytovacích
zariadeniach, a zároveň preukážu platiteľovi dane za ubytovanie nárok na oslobodenie od
dane za ubytovanie predložením potvrdenia o návšteve školy v čase ubytovania19 •
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 19

Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty 82,00 € za jeden predajný automat
a kalendárny rok20 •
Článok20

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie
predajných automatov
Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob
identifikácie predajných automato~ 1 :
a) Daňovník je povinný označiť predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením
týchto identifikačných údajov: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
miesto prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania predajného automatu, druhové označenie a výrobné číslo predajného
automatu, identifikačné číslo predajného automatu.
b) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov
v rozsahu údajov podľa ods. l písm. a) tohto článku.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok21

Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýhemé hracie prístroje 66,00 € za jeden nevýhemý
hrací prístroj a kalendárny rok22 •
19

§ 43 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení ne3korSich predpisov
20

§ 47 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
21
§51 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskorších predpisov
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Článok22

Rozsah a spôsob vedenia evidencie preukaznej na účely dane, spôsob identifikácie
nevýherných hracích prístrojov.
Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojo~3 :
a) Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením týchto identifikačných údajov: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,
sídlo, IČO, miesto prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, dátum
umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, druhové
označenie a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, identifikačné číslo
nevýherného hracieho prístroja.
b) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v rozsahu údajov podľa ods. l písm. a) tohto článku.
ÔSMA ČASŤ
VYRUBENIE DANE
Článok23

Správca dane určuje, že daň v úhrne dó sumy piatich eur nebude vyrubovat'24 •
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24

l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 4.11.2015 a zvesený dňa 16.11.2015.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské
mesta Prešov dňa 23.11.2015 uznesením č.174/2015.
3.

22

zastupiteľstvo

Toto vš,~hecRe

záväzné nariadenie bolg, YY.}'esené na úradnej tabuli mesta Prešov
- 3. Utt.~.~llfD
, .,
21 DEL. ·zu15 .
............................ a zvesene dňa •••.•..••••.••.••.•••..•..

§55 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v meni nellkorSfch predpi~ov.

§ 59 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zneni neskoršich predpisov.
24
§ 99e ods.9 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zneni neskoršich predpisov.

23

dňa
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4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
5.

Dňom účinnosti

tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 10/2012 o miestnych daniach.
v

-

1 DEC.-·2015

V Presove dňa •..•..••••..••••..••

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

