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Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 Námestova 

č. 4/2006 

o miestnych daniach 
v znení zmeny č. 1 z 26.11.200, zmeny č. 2 z 3.11.2008, č. 3 z 29.6.2009,  

č. 4 z 14.12.2009, č. 5 z 13.6.2012 a zmeny č. 6 z 5.11.2012 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

(1)   Týmto nariadením Mesto Námestovo ako správca dane v súlade s § 98 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“) zavádza od 1. januára 2007 

miestne dane a určuje sadzby týchto daní, podmienky oslobodenia a niektoré ďalšie 

náležitosti daní: 

a) daň za psa (čl. II), 

b) daň za užívanie verejného priestranstva (čl. III), 

c) daň za ubytovanie (čl. IV), 

d) daň za predajné automaty (čl. V), 

e) daň za nevýherné hracie prístroje (čl. VI), 

f) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (čl. VII). 

(2)   Všeobecné pravidlá o zavedených miestnych daniach ako predmet dane, daňovníka,  

základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť a správu daní 

ustanovuje zákon. 

Čl. II 

DAŇ ZA PSA 

§ 2 

Sadzba dane 

(1)   Ročná sadzba dane za jedného psa sa ustanovuje nasledovne: 

a)    40,00 eur za jedného psa na území celého mesta, 

b)    40,00 eur za každého ďalšieho psa toho istého daňovníka. 

 

§ 2a 

Oslobodenie a zníženie dane 

Správca dane ustanovuje zníženie dane pre 

a) daňovníka osamelo žijúceho v rodinnom dome, ktorý je poberateľom starobného 

dôchodku      - zníženie o 100 %, 

b) daňovníka žijúceho v rodinnom dome    - zníženie o 75 %, 

 

§ 3 

Ďalšie ustanovenia 

(1) Daňovník oznamuje vznik (nadobudnutie alebo dosiahnutie veku psa 6 mesiacov) a 

zánik daňovej povinnosti na Mestský úrad v Námestove spolu s dokladmi o nadobudnutí a 
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veku psa resp. o predaji, uhynutí alebo utratení psa s potvrdením od veterinárneho lekára 

alebo oprávnenej osoby do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.  

(2) Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, 

aby psy známku nosili. Prvú známku obdrží daňovník bezplatne pri oznámení daňovej 

povinnosti. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na 

mestský úrad. Za vydanie náhradnej známky mesto vyberá úhradu  2,- eurá. 

(3)  Pri  vzniku a zmene daňovej povinnosti mesto vyrúbi daň platobným výmerom. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára bez vyrubenia. 

 

Čl. III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 4 

Sadzba dane 

 (1)   Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje mesto za každý aj začatý m
2
 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň alebo jedno vyhradené 

miesto. 

(2)   Osobitným užívaním verejného priestranstva je použitie verejného priestranstva napr. na 

zriadenie stánku alebo inej dočasnej stavby alebo zariadenia, na umiestnenie dočasnej skládky 

rôznych materiálov, na trvalé parkovanie motorového vozidla, na vykonanie alebo 

vykonávanie určitej akcie alebo činnosti, ale aj rezervovanie priestranstva na vyššie uvedené 

použitie, pričom spôsob vymedzenia, ohraničenia alebo oplotenia sa určí v povolení. 

(3)   Za užívanie verejného priestranstva na podnikateľskú činnosť je sadzba za 1 m
2
: 

a)  0,66 eur/deň na stánok na predaj tovarov a poskytovanie služieb, 

b)   1,66 eur/deň využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy 

    (napr. propagácia služieb, výrobkov, predvádzanie áut), 

c)   0,03 eur/deň  za účelom prevádzkovania cirkusov, lunaparkov a iných  

atrakcií, minimálne 19,92 eur za každý deň, pričom mesto 

 určuje lokalitu umiestnenia, 

d1) 27,00 €/stánok/deň    počas jarmokov, 

d2)   3,00 €/stánok/deň    vlastná výroba ľudových remesiel, 

d3)   9,00 €/stánok/deň    predaj cukroviniek a perníkov, 

d4) 40,00 €/stánok/deň    predaj burčiaku a vína, 

d5) 20,00 €/stánok/deň    predaj medu a medoviny 

d6)   6,00 €/stánok/deň    predaj orechov, tekvicových semiačok,  

mletej červenej papriky byliniek   a ostatných  

pochutín vlastnej výroby, 

d7)      12,00 €/stánok/deň    predaj pukancov, cukrovej vaty, trdelníky  

   a pod.,  

d8) 24,00 €/stánok/deň    predaj balónov, 

d9)   1,00 €/stánok/deň    za predaj ovocných stromčekov, kríkov, priesad  

   zeleniny, kvetov doma robených hrobových vencov 

   a kytíc. 

(3a) Za stánok sa považuje predajné miesto o výmere maximálne 9 m
2
 (3x3 m), pričom za 

každý ďalší začatý m
2 

sa účtuje poplatok vo výške 9 €. 

(4)   Za užívanie verejného priestranstva na stavebnú a ostatnú činnosť je sadzba :   

a) 0,33 eur/deň/1 m
2
  za skládku materiálov a palív, 

 b)   0,07 eur/deň/1 m
2
  za zriadenie oploteného staveniska, lešenia a podobných 

     konštrukcií, 

c) 300 eur/rok/1   miesto za vyhradené konkrétne miesto na trvalé 

                                               parkovanie osobného motorového vozidla na  
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parkovisku. 

 

§ 5 

Vymedzenie verejných priestranstiev 

Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia určuje každé miesto a pozemok vo 

vlastníctve Mesta Námestova. Patria sem najmä miestne komunikácie, chodníky, námestia, 

parky, voľné trávne plochy, trhoviská a ostatné pozemky, ktoré sú verejne prístupné všetkým 

občanom k ich obvyklému užívaniu.  

 

§ 6 

Oznamovanie a  povoľovanie užívania 

Daňovník - užívateľ je povinný oznámiť úmysel užívania verejného priestranstva vopred a pri 

zriaďovaní skládky najneskôr v deň začatia užívania na mestský úrad. Úrad vydá 

povolenie/oprávnenie a presne určí miesto a dobu užívania a stanoví výšku dane. 

 

§ 7 

Vyberanie, platenie a oslobodenie  

(1)  Daňovník platí daň pri vydaní povolenia/oprávnenia  užívať  verejné priestranstvo a za 

celú dobu dočasného užívania. Ak predmet dane trvá viac ako rok, splatnosť dane je 

každoročne vopred do 31. januára príslušného roka bez vyrubenia. 

(2) Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu a 

športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý 

výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

 

Čl. IV 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 8 

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobu a jedno prenocovanie je 

0,33 eura  vo všetkých ubytovacích zariadeniach.  

 

§ 9 

Evidencia platiteľa a ubytovaných 

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. Platiteľ je povinný 

registrovať sa u správcu dane pred začatím prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a 

vyzdvihnúť si potrebný počet potvrdeniek na príslušný štvrťrok. Ak prevádzkovateľ 

spotrebuje potvrdenky pred skončením štvrťroka, vyzdvihne si ďalšie u správcu dane. 

(2) Platiteľ je povinný viesť dennú chronologickú písomnú evidenciu o ubytovaných 

osobách, dôvode oslobodenia, č. dokladu preukazujúceho oslobodenie a období poskytnutého 

ubytovania. 

 

§ 10 

Vyberanie a platenie dane 

(1)  Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení ubytuje a platiteľom dane je prevádzkovateľ 

ubytovacieho zariadenia. Daň od daňovníka vyberie v stanovenej výške platiteľ a vydá 

daňovníkovi príslušný počet potvrdeniek. 

(2)  Platiteľ je povinný pravdivo vyhotoviť hlásenie k dani za ubytovanie podľa písomnej 

evidencie a vypočítať výšku dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je 
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daňovník povinný doručiť Mestskému úradu v Námestove vždy do 30. novembra príslušného 

roka, vyúčtovať prevzaté potvrdenky a vyzdvihnúť potvrdenky na ďalšie obdobie.  

Hlásenie k dani za ubytovanie musí obsahovať identifikačné údaje prevádzkovateľa a 

zariadenia, obdobie, celkový počet ubytovaných a počet prenocovaní, počty a dôvody 

oslobodenia a vyúčtovanie potvrdeniek v členení na vyzdvihnuté použité a zostatok.  

(3)   Daň za ubytovanie je splatná pri predložení hlásenia. 

 

§ 11 

Oslobodenie a úľavy 

Daň za ubytovanie neplatí:  

a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko 

postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia,  

b) dieťa do 15 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,   

c) študenti do 25 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní 

v študentských domovoch. 

d) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na území mesta, jeho 

manžel/-ka a ich deti,  

e) ubytovateľ, jeho manžel/-ka a ich deti.  

 

Čl. V 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 12 

Oznamovanie a základ dane 
Základom dane je počet prevádzkovaných predajných automatov. Prevádzkovateľ oznamuje 

každoročne do 31. januára na mestský úrad počet a umiestnenie prevádzkovaných automatov. 

  

§ 13 

Sadzba dane 
(1)   Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

47,45 eur / jeden predajný automat /rok. 

(2)  Ak daňová povinnosť začala v priebehu roka alebo skončila pred uplynutím roka a 

daňovník oznámil zmenu včas, platí sa daň iba v pomernej časti sadzby podľa počtu dní 

prevádzkovania automatu. Prípadný preplatok dane správca vráti daňovníkovi. 

 

§ 14 

Platenie dane  

Mesto vyrúbi daň platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez 

vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

Čl. VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 15 

Základ dane 

Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, ktoré daňovník 

písomne oznámi správcovi dane. Daňovník hlási počet, druh a typ prevádzkovaných 

prístrojov každoročne do 31. januára roka a každú zmenu do 30 dní od zmeny.   
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§ 16 

Sadzba dane 
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 47,45 eur, resp. 0,13 eur 

za každý deň prevádzkovania, ak prevádzkovanie netrvalo celý rok. 

 

§ 17 

Platenie dane  

 Mesto vyrúbi daň platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň 

splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

Čl. VII 

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 

V HISTORICKEJ ČASTI MESTA 

 

§ 18 

Základ dane 

(1)   Mesto určuje sadzbu dane paušálnou sumou za vjazd motorovým vozidlom do historickej 

časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta. 

(2) Uhradením dane vzniká právo vojsť vozidlom na dané územie v povolenom čase 

(Hviezdoslavova ulica – celý deň, Hviezdoslavovo námestie – iba v čase  zásobovania t. j. od 

16. hod do 9. hod.) a nevzniká právo parkovania a státia vozidlom na verejnom priestranstve. 

Parkovať a stáť vozidlom môže daňovník iba na vlastnom pozemku a je povinný rešpektovať 

dopravné značenie na danom území.  

 

§ 19 

Sadzba dane 

Za vjazd do historickej časti mesta sa určujú nasledovné ročné paušálne sumy sadzieb: 

a)      4,00 eur/rok pre prvé (jedno) konkrétne vozidlo pre občanov s trvalým   

   pobytom na danom území, 

b)    40,00 eur/rok pre prvé (jedno) konkrétne vozidlo pre podnikateľov, ktorí  

   majú sídlo alebo prevádzkáreň na danom území, 

c)    70,00 eur/rok pre druhé a každé ďalšie vozidlo pre okruh daňovníkov   

   uvedených  v sadzbe b), 

d)    100,00 eur/rok pre ostatných daňovníkov a všetky ostatné prípady. 

Uhradená daň podľa sadzby a) a b) sa vzťahuje na konkrétne vozidlo uvedeného evidenčného 

čísla vozidla a daň podľa sadzieb c) a d) sa vzťahuje na daňovníka - držiteľa karty (karta je 

prenosná). 

Ak daňová povinnosť netrvá celý rok, použije sa sadzba vo výške 1/12 ročnej sadzby. 

 

§ 20 

Oslobodenie od dane 
Od dane sú oslobodené vozidlá: 

- v zmysle §-u 40 ods. 2  písm. a), b), l)., zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

- Mesta Námestova a vozidlá osôb, ktoré zabezpečujú realizáciu prác pre mesto na základe 

objednávky alebo zmluvy o dielo, avšak musia mať vydanú kartu na vjazd do historickej 

časti mesta „ PEŠEJ ZÓNY “. 

- správcov a vlastníkov inžinierskych sietí pri odstraňovaní poruchy na podzemnom, resp. 

vzdušnom vedení, avšak vjazd musí byť nahlásený na Mestský úrad v Námestove alebo 

Mestskú políciu v Námestove. 
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§ 21 

Vymedzenie historickej časti a platenie 
(1)   Historická časť je: Hviezdoslavova ulica od odbočenia na Ulicu Červeného kríža po 

vyústenie na námestie a celé Hviezdoslavovo námestie a je vyznačená zvislým dopravným 

značením podľa zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. 

č. 9/2009 Z.z.- informatívnymi prevádzkovými značkami „ IP 25a – Pešia zóna“ s textom 

„VJAZD POVOLENÝ VOZIDLÁM POLÍCIE, ALEBO VOZIDLÁM S POTVRDENÍM 

MESTSKÉHO ÚRADU NÁMESTOVO“ a „IP 25b – Koniec pešej zóny“ s textom „VJAZD 

POVOLENÝ VOZIDLÁM POLÍCIE, ALEBO VOZIDLÁM S POTVRDENÍM 

MESTSKÉHO ÚRADU NÁMESTOVO“. 

(2)   Po zaplatení dane obdrží daňovník kartu na vjazd do historickej časti mesta platnú pre 

uvedený kalendárny rok, ktorú musí umiestniť viditeľne za predné okno - sklo vozidla. 

 

Čl. VIII 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 22 

Správa a vyrubovanie dane 

(1) Správu zavedených daní vykonáva Mesto Námestovo - Mestský úrad v Námestove na 

Ulici Cyrila a Metoda č. 329/6. 

(2)     Ak vznikla daňová povinnosť pred rokom 2006, pre stanovenie dane sa použije sadzba 

platná v čase vzniku daňovej povinnosti. 

 

§ 23 - zrušený 

 

§ 24 

Ohlasovanie vzniku, zániku a zmien daňovej povinnosti 

Vznik, zánik a zmenu daňovej povinnosti a zmenu skutočností majúcich vplyv na daňový 

základ alebo výšku dane, ak nie je uvedené inak, treba ohlásiť správcovi dane do 30 dní od 

udalosti. 

§ 25 

Záverečné ustanovenia 

(1)   Mestské zastupiteľstvo v Námestove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo 

a schválilo ho dňa 20.11.2006. 

(2)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007. 

(3)   Zrušuje sa: 

 1.  všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 z 13.12.2004 

 2.  všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 z 28.11.2005 v znení zmeny č. 1  

      z 25.9.2006.   

(4) Zmena  č. 1 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa 

      26.11.2007  a účinnosť nadobúda od 1. januára 2008. 

(5) Zmena  č. 2 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa  

      3.11.2008 a účinnosť nadobúda od  1. januára 2009. 

6) Zmena  č. 3 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa  

      29.6.2009 a účinnosť nadobúda od  1. júla 2009. 

(7) Zmena  č. 4 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa 

14.12.2009 a účinnosť nadobúda od 1. januára 2010.“ 

(8) Zmena č. 5 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa .      

13.6.2012 a účinnosť nadobúda od 1. júla 2012.“ 
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(9) Zmena č. 6 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa .      

05.11.2012 a účinnosť nadobúda od 1. januára 2013.“ 

 

 

         Ing. Ján  Kadera 

                     primátor mesta 

VZN bolo vyhlásené vyvesením  

na úradnej tabuli mesta. 

Vyvesené dňa :  06.11.2012. 

Zvesené :                             . 


