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Dôvodová správa 
 
  
 Navrhované zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 
o určení náležitostí miestnych daní súvisia jednak s potrebou zosúladiť jeho znenie s 
poslednou novelou zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a jednak procesom postupnej úpravy sadzieb dane 
z nehnuteľností ako dôsledok novely citovaného zákona z roku 2011, resp. 2013.   
 
Daň z nehnuteľností 

  
Jednou z najvýraznejších zmien v zákone o miestnych daniach, ktorá si priamo 

vyžiadala zmenu VZN č. 118/2011 je zmena predmetu dane zo stavieb a týka sa garáži. Tie 
budú po novom vymedzené nasledovne: samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáži 
a stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou. Zámerom zákonodarcu bolo umožniť 
obciam stanoviť rôzne sadzby pre jednotlivé typy garáži a pomocou nižšieho daňového 
zaťaženia podporovať výstavbu určitého typu garáži. Je zrejme, že praktické využitie 
uvedeného ustanovenia v podmienkach nášho mesta nebude záležitosťou blízkej budúcnosti. 
 

Finančná komisia na svojom zasadaní konanom dňa 02.11.2012 odporučila začať 
s procesom postupnej úpravy sadzieb dane z nehnuteľností, t. j. úpravy pomeru sadzieb dane 
pre obyvateľov a podnikateľov na zákonom stanovený 10-násobok medzi najvyššou 
a najnižšou sadzbou stanovenou všeobecne záväzným nariadením obce. V súlade s citovaným 
odporučením mesto v zdaňovacích obdobiach 2013 a 2014 upravilo (zvýšilo) sadzbu dane zo 
stavieb na bývanie (t. j. rodinné domy) a sadzbu dane z bytov. V záujme zachovania 
kontinuity začatého procesu navrhujeme aj na zdaňovacie obdobie 2015 zvýšiť výšku sadzby 
dane zo stavieb na bývanie  a sadzbu za byty v rovnakom pomere ako v rokoch 2013 a 2014, 
t. j. o 0,006 €/m² (z 0,212 €/m² na 0,218 €/m²), resp. zvýšenie sadzby dane zo stavieb na 
bývanie o 0,010 €/m² (z 0,180 €/m² na 0,190 €/m²) pre mestské časti Bardejovská Nová Ves 
a Dlhá Lúka.   

 
 Opodstatnenosť zvýšenia sadzby na rok 2015, resp. každoročného, postupného 
zvyšovania sadzieb potvrdzuje aj novela zákona č. 582/2004 o miestnych daniach z minulého 
roka, na základe ktorej sú obce povinné dosiahnuť zákonom stanovený násobok najneskôr pri 
určení sadzieb dane na zdaňovacie obdobie roku 2024, čo v našich podmienkach znamená 
dostať sa v uvedenom roku so sadzbou dane za stavby na bývanie (rodinné domy) a sadzbou 
dane za byty na úroveň 0,266 €/m².  
 
  Pre vlastníka rodinného domu v Bardejove o výmere 120 m² s dvoma nadzemnými 
podlažiami (t. j. prízemie + 1 poschodie) by uvedené zvýšenie sadzieb znamenalo medziročný 
nárast daňovej povinnosti o 0,72 € (t. j. z 37,44 € na 38,16 €) a medziročný nárast daňovej 
povinnosti pre vlastníka identického rodinného domu v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke 
o 1,20 €, t. j. z 33,60 € na 34,80 €.  

 
 Pre vlastníka bytu o výmere 75 m² sa zvýšenie sadzby prejaví medziročným nárastom 

daňovej povinnosti o 0,45 €, t. j. nárast z 15,90 € na 16,35 €. 
 
Navrhovaná úprava sadzieb by mala v roku 2015 za následok nárast príjmov na dani 

zo stavieb na bývanie a dani z bytov cca o 4 000 €. 
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Ostatné miestne dane 
 
 Cieľom navrhovanej úpravy pri dani za psa je upraviť postup pri uplatňovaní zníženej 
sadzby dane za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov, čím 
sa v budúcnosti zamedzí vzniku akýchkoľvek možných nezrovnalostí. Zároveň sa z dôvodu 
duplicity vypúšťa ustanovenie o evidenčnej známke za psa, nakoľko toto upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 144/2014 niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta Bardejov.  
 
 Pri dani za užívanie verejného priestranstva navrhujeme rozšíriť fakultatívne 
oslobodenia od tejto dane za taký záber verejného priestranstva, ktorý je preukázateľne vo 
verejnom záujme obyvateľov mesta Bardejov. Ide o pomerne všeobecnú formuláciu 
osobitného užívania verejného priestranstva oslobodeného od dane, avšak zámerom tohto 
ustanovenia je poskytnúť správcovi dane priestor na poskytnutie oslobodenia od platenia dane 
v prípadoch, ak si to vyžaduje verejný záujem. Príkladom na uplatnenie tohto ustanovenia v 
praxi môže byť napr. poskytnutie oslobodenia od dane za umiestnenie tzv. biblioboxov na 
verejnom priestranstve, kde verejný záujem je nespochybniteľný. Verejný záujem bude 
musieť žiadateľ odôvodniť v žiadosti o oslobodenie od dane.   
 

Rozširuje sa okruh osôb oslobodených od dane za ubytovanie a to o osoby, ktoré sú 
v zariadení, v ktorom sú odplatne ubytované, prihlásené na prechodný pobyt. Toto 
ustanovenie má zabrániť zdaňovaniu obyvateľov mesta (väčšinou sociálne slabších občanov) 
bývajúcich a k prechodnému pobytu prihlásených v ubytovniach, slobodárňach a pod..   

 
 
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí 

miestnych daní bol dňa 06.11.2014 prerokovaný na zasadaní Mestskej rady a dňa 02.12.2014 
na zasadaní finančnej komisie, ktoré ho odporučili Mestskému zastupiteľstvu bez zmien 
schváliť. 

 
V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke Mesta Bardejov. 
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Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení 
náležitostí miestnych daní 

 
 
 
1. V článku 2 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ ods. 6“. 
 
2. V článku 2 ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ ods. 7“. 
 
3. V článku 4 ods.1 písm. a) sa sadzba „0,212 €“ mení na sadzbu „0,218 €“.  
 
4. V článku 4 ods.1 písm. b) sa sadzba „0,180 €“ mení na sadzbu „0,190 €“. 
 
5. V článku 4 ods. 1 písm. c) sa slová „stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu“ nahrádzajú slovami „chaty a stavby na individuálnu rekreáciu“. 
 
6. V článku 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a samostatné  stavby  hromadných  garáží  a 
stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov“. 
 
7. V článku 4 ods. sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „0,500 € za stavby hromadných 
garáži“ a nové písmeno f), ktoré znie: „0,400 € za stavby hromadných garáži umiestnené pod 
zemou“. 
 
8. V článku 4 ods. 1 sa doterajšie písmena e), f)  a g) sa označujú ako články g), h) a i). 
 
9. V novom článku 4 ods. 1 písm. i) sa slová „predchádzajúcich skupinách“ nahrádzajú 
slovami „ písmenách a) až h)“. 
 
10. V článku 4 ods.2 sa sadzba „0,180 €“ mení na sadzbu „0,190 €“. 
 
11. V článku 5 ods.1 sa sadzba „0,212 €“ mení na sadzbu „0,218 €“. 
 
12. V článku 5 ods.2 písm. a) sa sadzba „0,212 €“ mení na sadzbu „0,218 €“. 
 
13. Článok 6 ods. 1 písm. e) znie: „pozemky v národných parkoch, chránených krajinných 
oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných 
rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených 
krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany 
a územiach medzinárodného významu“. 
 
14. V článku 8 ods. 1 písm. d) sa slová „rekreačných chatách a podobných zariadeniach“ 
nahrádzajú slovami „stavbách slúžiacich na individuálnu rekreáciu“. 
 
15. V článku 8 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ktorých jediným zdrojom príjmov je 
dôchodok“. 
 
16. V článku 8 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „Sadzba podľa ods. 1 písm. e) sa uplatňuje 
v príslušnom zdaňovacom období na predpísanom tlačive správcu dane najneskôr do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník dovŕši vek 70 rokov, inak 
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nárok na uplatnenie uvedenej sadzby zaniká. Táto sadzba sa môže uplatniť len na jedného 
psa". 
 
17. V článku 8 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3.  
 
18. V novom článku 8 ods. 3 sa za slová „Kynologického klubu Bardejov“ vkladajú slová 
„najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia“. 
 
19.  Článok 9 sa vypúšťa. 
 
20. Doterajšie články 10 až 26 sa označujú ako články 9 až 25. 
 
21. V novom článku 11 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie „Správca dane môže na základe 
žiadosti daňovníka rozhodnutím oslobodiť od dane osobitné užívanie verejného priestranstva, 
ktoré je preukázateľne vo verejnom záujme obyvateľov mesta. Verejný záujem bude musieť 
žiadateľ odôvodniť v žiadosti o oslobodenie od dane.“. 
 
22. V novom článku 14 ods. 1 a ods. 2 sa slová „článku 10“ nahrádzajú slovami „článku 9“. 
 
23. V novom článku 16 sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie „osoba, ktorá je v zariadení, 
v ktorom sa odplatne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt.“. 
 
24. V novom článku 20 ods. 5 sa slová „článku 16“ nahrádzajú slovami „článku 15“. 
 
25. V novom článku 26 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmeny a doplnky tohto 
nariadenia boli schválené MsZ dňa 16.12.2014 a nadobúdajú účinnosť 01.01.2015.“ 
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Mesto Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Všeobecne záväzné nariadenie 
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primátor mesta 
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Mesto Bardejov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 7, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods.2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6,  § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 103 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 č. 582/2004 Z. z.“) 
 
 

v  y  d  á  v a 
  

Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta Bardejov  
č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 

 
 

Článok 1 
 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   z  a v  á  d  z  a    s  účinnosťou od      
1. januára  2012  tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje. 
 
(2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), b), e) a f)  je 
kalendárny rok. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
D A Ň   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í 

    
D a ň   z   p o z e m k o v 

 
Článok 2 

Základ dane 
 
(1) Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 (ods. 5) ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. na území 
mesta hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera 
pozemku v m² vo výške 0,15 €/m² za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 



 7 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Takto ustanovená hodnota 
pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 
 
(2) Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 (ods. 6) ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. na území 
mesta hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera 
pozemku v m² vo výške 25 €/m² za stavebné pozemky. 
 
 

Článok 3 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:  

a) 0,65 %  za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 

b) 0,65 %  záhrady, 

c) 0,65 %  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

d) 0,75 %  za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

e) 0,65 %  za  stavebné  pozemky.    

 
 

D a ň   z o   s t a v i e b 
 

Článok 4 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane určuje pre stavby na území mesta ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 
začatý m² zastavanej plochy vo výške: 

a) (0,212 €) 0,218 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu, 

b) (0,180 €) 0,190 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,532 € za (stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,665 € za  samostatne  stojace  garáže  (a samostatné  stavby  hromadných  garáží  a 
stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov), 

e) 0,500 € za stavby hromadných garáži, 

f) 0,400 € za stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou, 

g) 1,660 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 
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h) 2,660 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 1,660 € za ostatné stavby neuvedené v (predchádzajúcich skupinách) písmenách a) až 
h). 

 
(2) Správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. ročnú sadzbu dane zo 
stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy vo výške (0,180 €) 0,190 € pre stavby na 
bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves a v katastrálnom území Dlhá Lúka.  
 
(3) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004  
Z. z. príplatok 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, t j. 
prízemia. 

 
 

D a ň   z   b y t o v 
 

Článok 5 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byty na území mesta za každý aj začatý 
m2  podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome vo výške (0,212 €) 0,218 €. 
 
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území mesta za 
každý aj začatý m2  podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom 
dome vo výške: 

a) (0,212 €) 0,218 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia podnikanie a inú zárobkovú 
činnosť, 

b) 0,665 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž, 

c) 1,660 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú 
činnosť. 

 
 
 

S p o l o č n é   u s t a n o v e n i a   p r e   d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í 
 

Článok 6 
Oslobodenie od dane  

 
(1) Správca dane v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od 
dane z pozemkov na:  

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma  
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných 
liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd 
stolových I. a II. stupňa,  
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c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy 
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na 
rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 
elektrickej energie a vykurovacích plynov,  

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,  

e) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených 
areáloch, prírodných rezerváciách,  národných prírodných rezerváciách, prírodných 
pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo 
vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach 
medzinárodného významu, 

f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 

g) lesné  pozemky  od  nasledujúceho  roka  po  vzniku   holiny  do  roku   plánovaného  
začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),  

h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na ich 
umiestnenie v oblasti pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a 
tvorbu životného  prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným 
emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním 
s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, pásma ochrany 
prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd 
stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy 
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s  pôdoochrannou, 
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.  

 
(2) Správca dane v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje oslobodenie od 
dane zo stavieb na stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, múzeá, galérie, kiná, 
výstavne siene, osvetové zariadenia. 
 
 

Článok 7 
Zníženie dane 

 
(1) Správca dane zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje zníženie dane 
z pozemkov vo výške:  

a) 90 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo 
kamením,  

b) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi 
verejnej doprave. 

  
(2) Správca dane zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje zníženie dane zo 
stavieb vo výške 75 % z daňovej povinnosti na stavby slúžiace knižniciam. 
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TRETIA ČASŤ 
D A Ň   Z A   P S A 

 
Článok 8 

Sadzba dane 
 

(1) Ročná sadzba dane za jedného psa je: 

a) 33,20 € v Bardejovských Kúpeľoch, pokiaľ je to v súlade so štatútom a v bytových 
domoch na území mesta, 

b) 20 € v MPR, 

c) 16,60 € v rodinných domoch v ostatných častiach a uliciach mesta,  

d) 33,20 € za psa držaného v rekreačných chatách a podobných zariadeniach stavbách 
slúžiacich na individuálnu rekreáciu, 

e) 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov, 
ktorých jediným zdrojom príjmov je dôchodok, 

f) 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe členov Kynologického klubu Bardejov. 
 
(2) Sadzba podľa ods. 1 písm. e) sa uplatňuje v príslušnom zdaňovacom období na 
predpísanom tlačive správcu dane najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom daňovník dovŕši vek 70 rokov, inak nárok na uplatnenie uvedenej sadzby 
zaniká. Táto sadzba sa môže uplatniť len na jedného psa. 
 
(3) Sadzba podľa ods. 1 písm. f) sa uplatňuje v príslušnom zdaňovacom období na základe 
písomnej žiadosti Kynologického klubu Bardejov najneskôr do 31. januára príslušného 
zdaňovacieho obdobia. K žiadosti je potrebné predložiť aj zoznam vlastníkov, resp. držiteľov 
psov s ich identifikačnými údajmi. 

 
 

Článok 9 
Evidenčná známka 

 
Správca dane vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa. 
Známka obsahuje názov mesta a evidenčné číslo psa. Doteraz vydané evidenčné známky 
zostávajú v platnosti. V prípade, ak bude evidenčná známka odcudzená alebo stratená, vydá 
správca dane držiteľovi psa za úhradu 3,15 € náhradnú známku. 

 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N S T V A 

  
Článok 9 

Predmet dane 
 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
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(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupne pozemky vo 
vlastníctve mesta Bardejov. 

 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto všeobecne záväzného 
nariadenia je: 

a) umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu, lešenia, kontajnera, 
umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na vyhradenie verejného priestranstva za 
účelom zriadenia staveniska pri stavebných a rekonštrukčných prácach,  

b) umiestnenie letnej terasy, 

c) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, 

d) umiestnenie prenosnej garáže,  

e) státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve,  

f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, drobných zábavných zariadení (kolotočov, 
strelníc, hojdačiek atď.) a iných atrakcií, 

g) umiestnenie pohyblivých reklamných tabúľ (pútačov),  

h) iný záber verejného priestranstva. 
 
(4) Státím motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve na účely tohto 
všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie státie motorového vozidla na vyhradenom 
verejnom priestranstve na základe povolenia za účelom poskytnutia služby a to na čas 
nevyhnutne potrebný na poskytnutie predmetnej služby. 
 
(5) Iným záberom verejného priestranstva sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 
rozumie umiestnenie akejkoľvek hnuteľnej veci neuvedenej v odseku 3 písm. a) až g) na 
verejnom priestranstve na základe povolenia. 

 
 

Článok 10 
Sadzba dane 

 
 (1) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu, lešenia, 
kontajnera, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na vyhradenie verejného 
priestranstva za účelom zriadenia staveniska pri stavebných a rekonštrukčných prácach za 
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň je: 

a) 0,350 € v Bardejovských Kúpeľoch a v MPR, 

b) 0,200 € v ostatných lokalitách mesta Bardejov vrátane mestských častí. 
  
(2) Sadzba dane za umiestnenie letnej terasy za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň je:  

a) 0,083 € v MPR, 

b) 0,050 € mimo MPR. 
 
(3) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb za 
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň je 0,083 €.  
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(4) Sadzba dane za umiestnenie prenosnej garáže za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 
je: 

a) 0,064 € pre plechové, sklápacie typizované garáže, 

b) 0,059 € pre gumotextilné, sklápacie typizované garáže, 

c) 0,014 € pre plechové alebo gumotextilné sklápacie typizované garáže pre držiteľov 
preukazu ZŤP, 

d) 0,200 € pre iné (netypizované) prenosné garáže. 
 
(5) Sadzba dane za státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve za 
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň je: 

a) 0,055 € pre vozidla taxislužieb,  

b) 0,085 € pre autobusy. 
 
(6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, drobných zábavných zariadení 
(kolotočov, strelníc, hojdačiek atď.) za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň  je 0,350 €. 
 
(7) Sadzba dane za umiestnenie pohyblivých reklamných tabúľ (pútačov) za každý aj začatý 
m2 a každý aj začatý deň je 0,055 €. 
 
(8) Sadzba dane za iný záber verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý 
deň je 0,350 €. 

 
 

Článok 11 
Oslobodenie od dane 

 
(1) Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva: 

a) pri kultúrnych a športových podujatiach usporiadaných na verejnom priestranstve bez 
vstupného, 

b) pri podujatiach, ktorých celý  výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely alebo, 

c) pri podujatiach, ktorých organizátorom sú zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, 
školské zariadenia, mestské rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský Červený 
kríž, občianske združenia, ktorých cieľom podľa stanov je ochrana prírody a krajiny, 

 
(2)  Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka rozhodnutím oslobodiť od dane 
osobitné užívanie verejného priestranstva, ktoré je preukázateľne vo verejnom záujme 
obyvateľov mesta. Verejný záujem bude musieť žiadateľ odôvodniť v žiadosti o oslobodenie 
od dane. 

 
Článok 12 

Oznamovacia povinnosť 
 

Pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní správcovi 
dane predložiť vyplnenú prihlášku k vyrubeniu dane. Ukončenie osobitného užívania príp. 
zmeny je daňovník povinný oznámiť bezodkladne správcovi dane. 
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Článok 13 
Vyrubenie dane 

 
Daň vyrubí správca dane rozhodnutím.  

 
 

Článok 14 
Splatnosť dane 

 
(1) Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, s výnimkou 
dane podľa článku (článku 10)  článku 9 ods. 3 písm. c), d) a e). 
 
(2) Daň uvedená v (článku 10) článku 9 ods. 3 písm. c), d) a e)  je splatná v troch splátkach 
splatných v termínoch do 31. marca, do 31. júla a do 30. novembra príslušného zdaňovacieho 
obdobia, pokiaľ správca neurčí splatnosť dane v rozhodnutí inak. 
 
 
 
 

PIATA ČASŤ  
D A Ň   Z A   U B Y T O V A N I E 

 
Článok 15 

Sadzba dane 
 

(1) Sadzba dane je 1 € za osobu a prenocovanie. 
 

(2) Sadzba dane u osôb v hmotnej núdzi 1) je 0,10 € za osobu a prenocovanie. 
  
 

Článok 16 
Oslobodenie od dane 

 

Od dane je oslobodený/á:  

a) študent študujúci na území mesta Bardejov prechodne ubytovaný v študentskom 
domove, 

b) osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení na základe liečebného 
poukazu typu A, 

c) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne ubytuje, prihlásená na prechodný 
pobyt. 

 
 

Článok 17 
Vyrubenie dane 

 
Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. 
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Článok 18 
Splatnosť dane 

 
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
 

Článok 19 
Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia 

 
(1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podať oznámenie na predpísanom 
tlačive o prevádzkovaní zariadenia (ďalej len registrácia) do 30 dní odo dňa začatia činnosti 
na oddelení daní a poplatkov (ďalej len správca dane) a vyplniť registračný list k dani za 
ubytovanie. Zároveň je prevádzkovateľ povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného 
registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého prevádzkovateľ 
vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie. 
 
(2) Ak príde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je 
prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na 
predpísanom tlačive správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala 
(oznamovacia povinnosť). Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný v tejto lehote 
oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla. 
 
(3) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný v rámci oznamovacej povinnosti 
podľa ods. 1 a ods. 2 uviesť obchodné meno a názov, IČO, sídlo, miesto podnikania a 
kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká, je potrebné uviesť aj rodne číslo. 
Ďalej je prevádzkovateľ povinný uviesť údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo 
štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu: meno, 
priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. V rámci ohlasovacej 
povinnosti je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný uviesť aj číslo bankového 
účtu, z ktorého bude daň uhradená. 
 
 

Článok 20 
Povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia 

  
(1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí 
v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej 
zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať na to, aby evidencia obsahovala minimálne 
tieto základné údaje: meno a priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby, deň príchodu, deň 
odchodu a počet prenocovaní. Prevádzkovateľ je povinný viesť samostatnú evidenciu za 
každé ubytovacie zariadenie na území mesta.  
 
(2) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť poverenému zamestnancovi 
správcu dane ku kontrole evidenciu podľa ods. 1 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania 
alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu dane. 
 
(3) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje 
v zariadení, doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní a dátum, 
kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté. 
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(4) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predkladať správcovi dane mesačný 
výkaz o počte prenocovaní do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj 
v prípade, ak mu v príslušnom kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť.  
 
(5) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý si uplatnil zníženú sadzbu dane podľa 
(článku 16) článku 15 ods. 2 je povinný správcovi dane predložiť doklady preukazujúce 
oprávnenosť jej použitia. 

 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
D A Ň   Z A   P R E D A J N É   A U T O M A T Y 

 
Článok 21 

Sadzba dane 
 
Sadzba dane je:  

a) 60 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, 

b) 100 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak automat ponúka alkoholické 
nápoje alebo tabakové výrobky. 

 
Článok 22 

Oslobodenie od dane 
 

Oslobodené od dane sú predajné automaty: 

a) umiestnené v priestoroch základných a stredných škôl v období letných prázdnin (júl, 
august), okrem automatov umiestnených v priestoroch študentských domovov, 

b) vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných  chorôb. 
 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
D A Ň   Z A   N E V Ý H E R N É   H R A C I E   P R Í S T R O J E 

 
Článok 23 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane je: 

a) 80 € za bowlingovú dráhu a kalendárny rok, 

b) 50 € za ostatné nevýherné hracie prístroje a kalendárny rok. 
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ÔSMA ČASŤ 
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 

 
Článok 24 

Spoločné ustanovenie k miestnym daniam 
 
(1) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať. 
 
 

Článok 25 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné právne predpisy, a to zákon 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. NR SR č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a  
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  znení neskorších 
predpisov. 
 
(2) Správu miestnych daní vykonáva Mesto Bardejov v mene ktorého vystupuje primátor 
mesta. Administratívnu stránku správy miestnych daní vykonáva mestský úrad, oddelenie 
daní a poplatkov v súčinnosti s oddelením životného prostredia, oddelením vnútorných vecí, 
oddelením podnikateľských  činností a mestskou políciou. 
 
(3) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 59/2004 o 
určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Bardejov č. 104/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane  
z nehnuteľností na území mesta pre rok 2011. 
 
(4) Toto nariadenie bolo schválené MsZ dňa 15.12.2011 a nadobúda  účinnosť 01.01.2012.  
 
(5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 13.12.2012 a nadobúdajú 
účinnosť 01.01.2013. 
 
(6) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 21.11.2013 a nadobúdajú 
účinnosť 01.01.2014. 
 
(7) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 16.12.2014 a nadobúdajú 
účinnosť 01.01.2015. 

           
 
 
 MUDr. Boris Hanuščak 

        primátor mesta 
 
 
 
Odkazy: 
 
1) Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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