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Mesto Rimavská Sobota v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 RIMAVSKÁ SOBOTA č. 133/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je stanovenie druhov,
sadzieb, oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, ohlasovacej povinnosti, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie a zníženie
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle 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“/, ktoré sú aplikované na podmienky mesta
Rimavská Sobota /ďalej len „mesto“/.
(2) Mesto ukladá nasledovné druhy miestnych daní:
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.
(3) Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 3
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PREDMET DANE

Predmetom dane z pozemkov sú:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

Čl. 4
HODNOTA POZEMKU
(1) Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných
v zmysle zákona nasledovná:
KATASTRÁLNE ÚZEMIE

sadov a trvalých

trávnatých

HODNOTA V €/M2
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

Rimavská Sobota
Tomašová
Bakta
Dúžava
Mojín
Nižná Pokoradz
Vyšná Pokoradz

0,3963
0,3850
0,2721
0,3989
0,3355
0,3319
0,3130

porastov je

trvalé trávnaté
porasty
0,0969
0,1055
0,0707
0,0600
0,0474
0,0647
0,0395

(2) Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy sa zisťuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej Republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalecký
posudok preukazujúci hodnotu pozemkov daňovník predloží s priznaním v lehote na podanie
priznania v zmysle zákona. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom,
určuje sa hodnota pozemku 0,0995 €/ m2.
(3) Hodnota záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch
v zmysle zákona nasledovná:

DRUH POZEMKU
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné pozemky okrem stavebných pozemkov

a stavebných

pozemkov je

HODNOTA V € /M2
4,64
4,64
46,47
4,64
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Čl. 5
SADZBA DANE
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

0,50 %

b) záhrady

0,40 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,50 %

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

1,00 %

e) stavebné pozemky

0,55 %

f) pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny
zo slnečnej energie

2,00 %

g) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok

0,55 %

DAŇ ZO STAVIEB

Čl. 6
SADZBA DANE
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre
jednotlivé druhy stavieb nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,220 €/m2

b) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu nachádzajúce sa v mestských častiach a katastrálnych územiach
Bakta, Mojín, Dúžava, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz

0,130 €/m2

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

0,332 €/m2

d) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu nachádzajúce sa v mestských častiach a katastrálnych
územiach Bakta, Mojín, Dúžava, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz
0,265 €/m2
e) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,400 €/m2

f) samostatne stojace garáže

0,700 €/m2

g) stavby hromadných garáží

0,700 €/m2

h) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,598 €/m2
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i) samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží v m.č. Kurinec
a lokalita hromadných garáží Včelinec

0,350 €/m2

j) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,900 €/m2

k) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
2,100 €/m2
l) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou nachádzajúce sa
v mestských častiach a katastrálnych územiach Bakta, Mojín, Dúžava, Nižná Pokoradz,
Vyšná Pokoradz
1,450 €/m2
m) ostatné stavby

1,450 €/m2

n) ostatné stavby nachádzajúce sa v mestských častiach a katastrálnych územiach
Bakta, Mojín, Dúžava, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz

1,00 €/m2

(2) Správca dane určuje príplatok 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
DAŇ Z BYTOV

Čl. 7
SADZBA DANE
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu:
0,220 €/m2
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
nebytového priestoru:
a) za nebytové priestory slúžiace na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť
1,450 €/m2
b) za nebytové priestory slúžiace na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť nachádzajúcich sa
v centre mestac
2,500 €/m2
c) za nebytové priestory slúžiace na iný účel

0,660 € /m2

mestské časti: Vinice, Sabová, Baránička, Kurinec, časť Močiara, Kľačany, Šári pustatina, Šamarianka, Včelinec, Šutovka, Tormáš, Dúžavská cesta
C centrum mesta – Hlavné nám., Nám. M. Tompu, Nám.Š.M.Daxnera, ulice SNP, Francisciho, Hviezdoslavova, B. Bartóka, Malohontská, Svätoplukova,
spojnica ulíc Hviezdoslavova - Svätoplukova, Tržnica, priestor ohraničený ulicami B. Bartóka, Jánošíkovou a Malohontskou, ul. Hatvaniho, Šrobárova po
ul. Fábryho, ul. Fábryho, Kuzmányho, Škultétyho, Salvova, Tomášikova,Trhové námestie.
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OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE

Čl. 8
OSLOBODENIE OD DANE
Od dane s pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky2 ,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa 3 , pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. a II.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. a II. stupňa 4 ,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov5, stožiare rozvodu elektrickej energie6, 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 funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.

Čl. 9
ZNÍŽENIE DANE
(1) Vypočítaná daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 30% pre nasledovné stavby a byty:
a) stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie (preukazujúcim
dokladom je právoplatné stavebné povolenie), stavebnej uzávery alebo umiestnenia na
podkopanom pozemku,
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve 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,
c) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 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 (preukazujúcim dokladom je technický preukaz k motorovému
vozidlu),
d) stavby užívané na účely sociálnej pomoci.

(2) Vypočítaná daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50% pre nasledovné stavby a byty:
a) na stavby a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie,
b) pre ostatné stavby právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie 7
(napr. detské domovy, úrady atď.).
(3) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa Čl. 8 a 9 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 dane alebo oslobodenie od dane a to v lehote na podanie priznania v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, inak nárok na príslušné zdaňovacie
obdobie zaniká.
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(4) Správca dane poskytne zníženie dane len z jedného preukázaného dôvodu uvedeného v ods. 1
a 2 tohto čl.

–––––––––––––––––––––––
2/ § 17 vyhl. MZ SR 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve
3/ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon )
4/ zák. NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
5/ zák. NR SR č. 215/1995 Z .z. o geodézii a kartografii v znení zák. č. 423/2003 Z .z. . Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
6/ zák. č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmien zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov
7/ § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

Čl. 10
SADZBA DANE
Správca dane určuje sadzbu dane za psa a zdaňovacie obdobie nasledovne :
a) 50,00 € za psa v bytovom dome v meste,
b) 10,00 € za psa v rodinnom dome v meste,
c) 6,00 € za psa v mestských častiach a pustatinách,
d) 66,00 € za psa v objektoch slúžiacich na výrobu a podnikanie fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

Čl. 11
OSLOBODENIE OD DANE
(1) Od dane za psa je oslobodený:
a) pes, ktorého vlastní člen Zväzu kynologických záchranárskych brigád SR, ak je pes evidovaný
zväzom na tento účel
b) služobný pes v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.
(2) Oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje spolu s listinou
preukazujúcou dôvod oslobodenia.
(3) Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa ods.1 sa uplatňuje na základe preukázania
skúšky o spôsobilosti záchranárskeho a služobného psa.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Čl. 12
PREDMET DANE
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú miestne komunikácie, účelové komunikácie
a ostatné verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta.
Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, námestia, parkoviská a verejné
priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými
miestnymi (pozemnými) komunikáciami.
Ostatné verejné priestranstvá je hlavne zeleň vo vlastníctve mesta, mosty na trase miestnych alebo
účelových komunikáciách, lávky pre peších, nezastavané plochy vo vlastníctve mesta a všetky
verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, v správe
mesta, prípadne ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.
Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitných zákonov.
(3) Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu,
c) parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovisku (Reservé) v meste.

Čl. 13
DAŇOVNÍK
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Čl. 14
ZÁKLAD DANE
Základom dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

Čl. 15
SADZBA DANE
(1) Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií určuje správca dane nasledovné sadzby dane:
a) pri jarmočných podujatiach usporiadaných mestom v lokalitách: Hlavné námestie, Nám.
Š.M.Daxnera, Ul. Povstania, Ul. Jánošíková - po Ul. Malohontskú, Ul. Malohontská,
Ul. B. Bartóka, Ul. I. Hatvaniho
1. za predajné zariadenia, pulty, stojany ............................................................... 4,000 € /m2/deň
2. za motorové vozidlo................................................................................... 3,300 €/vozidlo/deň
3. za predaj ľudovo-umeleckých predmetov ................................................ ...... 2,000 €/m2/deň
b) za ambulantný predaj z predajných zariadení, pultov a stojanov
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1. v lokalitách: Hlavné námestie, Ul. Povstania, Ul. Jánošíkova – po Sídl. Rimava,
Ul. Malohontská, Ul. B. Bartóka, Ul. I. Hatvaniho, Nám. Š. M.Daxnera ............. 2,000 €/m2/deň
2. v ostatných častiach mesta .............................................................................. 0,600 €/m2/deň
c) za záber verejného priestranstva z predajných zariadení
počas celého kalendárneho roka ...................................................................... .. 0,160 €/m2/deň
d) za umiestnenie kolotočov, cirkusov a iných atrakcií
1. v lokalitách: Hlavné námestie, Ul. Jánošíkova – po Ul. Malohontskú
Pri Pošte č. 1 ......................................................................................................0,100 €/m2/deň
2. v ostatných častiach mesta ............................................................................... 0,040 €/m2/deň

(2) Za umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu určuje správca
dane nasledovné sadzby dane:
a) prenosné propagačné tabule
b) terasy alebo stoly, stoličky
c) tovar pred obchodom (kvety a pod.)
d) lešenie , stavebné oplotenie
e) skládky stavebného materiálu (aj s oplotením)
f) prezentačné krátkodobé akcie (napr. autá, stroje)
g) iné predmety a zariadenia

0,170 €/m2/deň
0,090 €/m2/deň
0,090 € m2/deň
0,030 €/m2/deň
0,330 €/m2/deň
3,320 €/m2/deň
0,330 €/m2/deň

(3) Za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovisku (Réservé) na území mesta určuje
správca dane nasledovné sadzby dane:
a) na Hlavnom námestí

400,- €/12 mesiacov

b) na uliciach Nám. M. Tompu, ul. SNP, Francisciho, Hviezdoslavova, B. Bartóka, Hatvaniho,
Svätoplukova, Salvova, Škultétyho, Tomášikova, spojnica ulíc Hviezdoslavova - Svätoplukova,
Jánošíkova
300,- €/12 mesiacov
c) ostatné

100,- €/12 mesiacov

Čl. 16
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
(1) Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva najneskôr 7 dní pred
umiestnením zariadenia. V žiadosti uvedie obchodné meno alebo názov, DIČ, IČO, sídlo, miesto
podnikania a kontaktné údaje. Ak je daňovníkom fyzická osoba - podnikateľ, uvedie aj rodné
číslo. Zároveň uvedie lokalizáciu umiestnenia zariadenia, výmeru požadovanej plochy v m2
s grafickým znázornením zabratia plochy, dobu a účel. K žiadosti priloží výpis z obchodného
registra alebo živnostenský list.
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
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Čl. 17
SPÔSOB VYRUBENIA A PLATENIA DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva rozhodnutím. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť 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 dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
neoznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti.
(3) Daňovník je povinný uhradiť daň v hotovosti do pokladne MsÚ, prípadne prevodom na účet mesta
formou prevodného príkazu alebo poštovou poukážkou.

Čl. 18
OSLOBODENIE A ZNÍŽENIE DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za verejné kultúrne podujatia usporiadané na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo ak výťažok zo vstupného je určený na charitatívne
alebo verejnoprospešné účely. Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane na odbore
rozvoja mesta formou žiadosti súčasne s predložením žiadosti na užívanie verejného priestranstva.
(2) Od dane za parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku (Reservé) na území mesta sú
oslobodené:
a) rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto,
b) obyvatelia tej bytovky, ku ktorej patrí aj parkovisko, ktoré je a môže byť vyhradené pre
obyvateľov bytovky.
(3) Daň za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 15, odst. 3, písm. a) b) c) sa znižuje o 50 %
vlastníkom motorového vozidla, ktorí používajú parkovací preukaz a majú preukaz fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím. K písomnej žiadosti o poskytnutie úľavy žiadateľ predloží
fotokópiu parkovacieho preukazu.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Čl. 19
SADZBA DANE
Sadzba dane je 0,500 € na osobu a prenocovanie daňovníka.

Čl. 20
NÁLEŽITOSTI A LEHOTA OZNAMOVACEJ POVINNOSTI PLATITEĽA DANE
(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné
ubytovanie, je povinný podať správcovi dane oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto
zariadenia, resp. zmeny už nahlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala.
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(2) Platiteľ dane poskytujúci ubytovanie v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti
uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane
nezdržiava na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje,
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu ubytovacieho
zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
c) zároveň je povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné
prostriedky z výberu dane za ubytovanie.
(3) Platiteľ dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu, je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno a názov, IČO, DIČ; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza sa aj rodné
číslo platiteľa dane, sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na
doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho
zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
d) zároveň je povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné
prostriedky z výberu tejto dane.

Čl. 21
POVINNOSTI PLATITEĽA
(1) Platiteľ dane je povinný:
a) viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí,
b) viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta,
c) zabezpečiť, aby kniha obsahovala adresu ubytovaných hostí, deň príchodu, deň odchodu
a počet prenocovaní.
(2) Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane za účelom vykonania kontroly evidenciu
ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania, alebo na výzvu správcu dane
predložiť uvedenú dokumentáciu.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania,
príjmový pokladničný doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet prenocovaní, dátum odkedy
bol daňovník v zariadení ubytovaný.
(4) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane vyplnené
tlačivo s uvedením doby a celkového počtu prenocovaní za predchádzajúci štvrťrok samostatne za
každé ubytovacie zariadenie na území mesta.

Čl. 22
SPÔSOB VYBERANIA DANE ZA UBYTOVANIE

Daň za ubytovanie v určenej výške vyberá platiteľ dane.
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Čl. 23
PLATENIE DANE ZA UBYTOVANIE
Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia podľa čl. 38 ods. 4) tohto VZN
v pokladni mestského úradu alebo na účet mesta. Doklad o úhrade platiteľ dane predloží do 10 dní
po uplynutí príslušného štvrťroka správcovi dane.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Čl. 24
SADZBA DANE
Ročná sadzba dane za jeden predajný automat je nasledovná:
a) 66,00 € za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe najviac 10 ponúk,
b) 99,00 € za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe nad 10 ponúk,
c) 332,00 € za jeden predajný automat, ktorý v skladbe ponúkaného tovaru obsahuje
alkoholické alebo tabakové výrobky.

ČL. 25
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. 26
ROZSAH A SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE PRE ÚČELY DANE ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
(1) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené:
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky
automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane za predajné
automaty.
(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie automatov
umiestnených na území mesta.
(3) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu
v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle
zákona.

12

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Čl. 27
PREDMET DANE
(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.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 28
DAŇOVNÍK
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl. 29
ZÁKLAD DANE
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Čl. 30
SADZBA DANE
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje nasledovne:
a) Sadzba dane je 332,00 € za jeden nevýherný elektronický hrací prístroj na počítačové hry
za kalendárny rok.
b) Sadzba dane je 33,00 € za jeden mechanický prístroj, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry za kalendárny rok.
(2) Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa prepočíta od
dátumu vzniku daňovej povinnosti .

Čl. 31
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
(2) Správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za
nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani v lehote
podľa čl. 33.
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Čl. 32
PRIZNANIE
(1) Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva v rámci „Priznania k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Daňovník je
povinný podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie
prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho
obdobia, daňovník je povinný podať „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.

Čl. 33
ČIASTKOVÉ PRIZNANIE
(1) Ak daňovník podal „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dni za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje“ podľa čl. 32 a daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie
prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové
priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti.
(2) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému „Priznaniu
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje“ vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

Čl. 34
OSLOBODENIE
(1) Od dane sú oslobodené:
a) šípky,
b) biliardové stoly,
c) stolný futbal,
d) detské hojdacie zariadenia,
e) elektronické prístroje na počítačové hry umožňujúce prístup k internetu,
f) bowling,
g) kolky.
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ÔSMA ČASŤ
POPLATOK

Čl. 35
PREDMET POPLATKU
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Čl. 36
SADZBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
(1) Správca dane určuje sadzbu poplatku nasledovne :
a) u fyzickej osoby paušálny poplatok, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie za osobu a kalendárny deň vo výške 0,046450 eura,
b) u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie množstvovým zberom,
c) u podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania množstvovým zberom.

(2) Sadzba poplatku pre množstvový zber pre osoby uvedené v ods. 1 písm. b), c) za jeden liter
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa určuje nasledovne:
a) za jeden liter odpadu pri zbere do 110 litrových kuka nádob s frekvenciou vývozu
1 x týždenne
0,0171 eura
b) za jeden liter odpadu pri zbere do 110 litrových kuka nádob s frekvenciou vývozu
2 x týždenne
0,0154 eura
c) za jeden liter odpadu pri zbere do 110 litrových kuka nádob s frekvenciou vývozu
1 x za 2 týždne
0,0205 eura
d) za jeden liter odpadu pri zbere do 1100 litrových nádob s frekvenciou vývozu
1 x týždenne
0,0171 eura
e) za jeden liter odpadu pri zbere do 1100 litrových nádob s frekvenciou vývozu
2 x týždenne
0,0154 eura
f) za jeden liter odpadu pri zbere do 1100 litrových nádob s frekvenciou vývozu
3 x týždenne
0,0171 eura
g) za jeden liter odpadu pri zbere do 1100 litrových nádob s frekvenciou vývozu
3 x za 2 týždne
0,0161 eura
h) za jeden liter odpadu pri zbere do 1100 litrových nádob s frekvenciou vývozu
1 x za 2 týždne
0,0205 eura
(3) Sadzba poplatku u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania a vzhľadom
na malé množstvo odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti preukáže, že nevyužíva množstvový
zber, je 0,0689 eura.
(4)Sadzba poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 písm. a) za jeden kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín 0,015 eura.
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Čl. 37
FORMA A NÁLEŽITOSTI POPLATKU ZA MNOŽSTVOVÝ ZBER
(1) Správca dane určuje vyrubenie poplatku formou rozhodnutia za celé zdaňovacie obdobie.
(2) Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví, na základe žiadosti daňového subjektu, zmeny
frekvencie odvozu a objemu zbernej nádoby dodatočným rozhodnutím na základe predloženého
oznámenia k poplatku a odsúhlasenia týchto zmien odborom stavebného poriadku, životného
prostredia a dopravy.
(3) Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom v rozhodnutí.
(4) Poplatok za odberné miesto sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý má uzavretú
nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní zbernej nádoby
prenajímateľa (ďalej len dohoda), v zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie poplatku je
predloženie kópie dohody nájomcom v rámci oznamovacej povinnosti. Nájomca zbernej nádoby
musí byť uvedený v zozname právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá správcovi dane
v rámci oznamovacej povinnosti.

Čl. 38
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 41, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
(3) Oznamovaciu povinnosť si poplatník bude plniť na tlačivách, ktoré si môže vyzdvihnúť na
oddelení financií, rozpočtu, daní a poplatkov mestského úradu, v informačnej kancelárii
mestského úradu a na internetovej stránke mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk .

Čl. 39
VYRUBENIE POPLATKU A SPLATNOSŤ
(1) Poplatníkom s paušálnym poplatkom správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím.
(2) Správca dane pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, na základe oznámenia - zmluvy o vývoze
komunálneho odpadu medzi mestom Rimavská Sobota a poplatníkom.
(3) Poplatok sa vyberá v eurách, v hotovosti do pokladne mesta alebo peňažným prevodom na účet
mesta.
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Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi nasledovne:
a) číslo účtu 0380529052 / 0900 Mesta Rimavská Sobota vedeného v pobočke banky Slovenská
sporiteľňa a.s. Rimavská Sobota
b) variabilný symbol na poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady
c) konštantný, špecifický symbol a informáciu pre správcu poplatku
(4) Správca dane určí splátky poplatku v lehotách v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Čl. 40
URČENIE POPLATKU PODĽA POMÔCOK
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 38, na

jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods.1, správca dane určí
poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v rozhodnutí.

Čl. 41
VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
(1) Správca dane vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia
zanikla povinnosť platiť poplatok, a to do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za
následok zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého pobytu, zániku prechodného
pobytu a zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
(2) Správca dane vráti vzniknutý preplatok, ak daňový subjekt má vyrovnané všetky daňové
povinnosti, vrátane príslušenstva a zároveň daňový subjekt určí formu vrátenia preplatku, t.j.
v hotovosti alebo prevodom na účet po písomnom nahlásení čísla účtu a príslušnej banky, v ktorej
je vedený.
(3) Správca dane zníži podľa najnižšej sadzby poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu
preukáže na základe podkladov, ktoré mesto určilo, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to poplatníkovi, ktorý:
a) navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich.
Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to
najmä potvrdením o návšteve školy, alebo ubytovacím preukazom, alebo potvrdením o platbe za
ubytovanie,
b) sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania alebo prechodného pobytu v inej
obci.
Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to
najmä dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci a dokladom o prechodnom
pobyte, potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou, potvrdením o trvaní
pracovného pomeru. Zníženie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách,
kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu
súvislého pobytu na základe prechodného pobytu v obci.
(4) Správca dane odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov,
ktoré mesto určilo, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území mesta, a to poplatníkovi, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
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Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to
najmä potvrdením o návšteve školy v zahraničí, pracovným povolením, povolením k pobytu
alebo vízami, potvrdením o zamestnaní, potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, sobášnym listom úradne
zadokumentovaným na príslušnej slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne potvrdeným
na osobitnej matrike pri MV SR, dokladom o narodení dieťaťa v zahraničí, potvrdením o platbe
obecnej dane v zahraničí, tlačivom o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdením poberaní
materského príspevku v zahraničí, potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencii
v zozname nezamestnaných.
(5) Správca dane na základe podkladu na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zníži poplatok
nasledovne:
a) o 0,00929 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi s trvalým pobytom v mestských
častiach Kurinec, Vinice, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Sabová, Šamarianka, Bakta a
Mojín pri vývoze jedenkrát za dva týždne,
b)o 0,023225 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi, s trvalým pobytom Dúžavská cesta pri
vývoze veľkoobjemového kontajnera,

(6) Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo
výkone trestu odňatia slobody a ak obyvateľ na adrese trvalého pobytu nežije a neudržiava kontakt
s ostatnými osobami žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, ktoré nemajú o ňom informácie.
Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to
najmä doklad o umiestnení občana v sociálnom zariadení, doklad o umiestnení občana
v zdravotnom zariadení, potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o umiestnení občana v ústave pre
výkon trestu, vo výnimočných prípadoch úradne overené čestné vyhlásenie.
(7) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať
doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie.
Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 3, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím,
na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie, resp. zníženie poplatku.
(8) Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie, resp. odpustenie
poplatku.
(9) Zníženie ročného poplatku škôl, školských zariadení počas letných prázdnin bude posudzované
individuálne na základe písomnej žiadosti pred naplnením dôvodu na zníženie poplatku, najneskôr
do 31.5. príslušného roka.
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DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí
správca dane spoločným rozhodnutím.
Správca dane určí splátky a splatnosť dane v spoločnom rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

DESIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 133/2015 sa uznieslo
mestské zastupiteľstvo uznesením č. 145/2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016.

(2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská
Sobota č. 113/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov schválené uznesením MsZ č. 170/2008 zo
dňa 13.12.2013.

JUDr. Jozef Šimko, v.r.
primátor mesta
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