
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. .../2022 o miestnych daniach 

 

 

Mesto Poprad na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení 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.“)  

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o miestnych daniach. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Poprade podľa § 11 ods.  4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení, ktorým podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozhoduje o zavedení miestnych daní a podľa § 11 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení  neskorších predpisov určuje náležitosti 

miestnych daní. 

 

§ 2 

Miestne dane 

 

Mesto Poprad ako správca dane s účinnosťou od 1. januára 2023 ukladá tieto miestne dane:  

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za ubytovanie, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 3 

Základ dane  

 

1. Základom  dane   z  pozemkov    pre    pozemky  druhu   orná   pôda,   chmeľnice,    vinice,  

    ovocné   sady   a   trvalé   trávnaté   porasty   je    hodnota  pozemku  bez   porastov   určená  

    vynásobením  výmery  pozemkov  v  m²  a  hodnoty  pôdy za 1 m²  uvedenej  v  prílohe č. 1   

    zákona č. 582/2004 Z. z., ktorá je nasledovná: 



 

 

 

Katastrálne územie 
Hodnota ornej pôdy                            

v € za m2 

Hodnota trvalých trávnatých porastov                           

v € za m² 

Poprad 0,2144 0,0507 

Matejovce 0,1726 0,0521 

Spišská Sobota 0,1965 0,0590 

Stráže pod Tatrami 0,1931 0,0175 

Veľká 0,1570 0,0424 

 

2.  Základom dane z  pozemkov pre  pozemky druhu  záhrady,  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

ostatné  plochy  a  stavebné  pozemky  je  hodnota  pozemku  určená  vynásobením výmery 

pozemkov   v   m²   a   hodnoty  pozemkov  za  1 m²  uvedenej  v   prílohe   č. 2   zákona  

č. 582/2004 Z. z., ktorá je nasledovná: 
 

Druh pozemku Hodnota v € za m² 

Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  4,64 

Stavebné pozemky 46,47 

 

3.  Základom dane z  pozemkov pre pozemky druhu 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 zistenej na 1 m² podľa platných  predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku. 

Ak daňovník  túto hodnotu  nepreukáže  znaleckým  posudkom,  správca  dane  ustanovuje 

hodnotu pozemku za 1 m² vo výške 0,07 €. 

 

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 za l m² uvedenej v ods. 2 pre stavebné pozemky.  

 

§ 4 

Sadzba dane z pozemkov 

 

Správca dane pre všetky katastrálne územia ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov 

v závislosti od druhu pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,00 %,  

b) záhrady          1,00 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     1,00 %, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy     1,00 %, 

e) stavebné pozemky        1,50 %. 

 

 

 

 

 



 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 5 

Sadzba dane zo stavieb 

 

1. Správca dane pre všetky katastrálne územia určuje ročnú sadzbu dane zo  stavieb za  každý 

aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:  

 

 a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú   

      funkciu pre hlavnú stavbu       0,500 €/m²,          

     b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

          hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej   

          pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,500 €/m²,          

     c)  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu     1,500 €/m², 

     d)  samostatne stojace garáže       1,500 €/m²,   

     e)  stavby hromadných garáží       1,500 €/m²,  

     f)  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    1,500 €/m²,  

     g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

          stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  

          vrátane stavieb na vlastnú administratívu     4,000 €/m², 

     h)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,  

          skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním  

          a so zárobkovou činnosťou       4,000 €/m², 

     i)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)    4,000 €/m². 

 

2. Pri  viacpodlažných  stavbách  správca  dane  určuje  príplatok  za  podlažie  v sume  

0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

3. Správca dane pre všetky katastrálne územia určuje koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb 

pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., ak sú stavbami 

podľa § 12 ods. 8 zákona č. 582/2004 Z.z. (koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby) 

vo výške 5.  

 

 

DAŇ Z BYTOV 

 

§ 6 

Sadzba dane z bytov  

 

1. Správca dane pre všetky katastrálne územia ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt 

za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu 0,700 €. 

 

2. Správca  dane  pre  všetky  katastrálne  územia  ustanovuje  ročnú  sadzbu  dane  z bytov 

za nebytový priestor v  bytovom dome za  každý  aj  začatý   m²  podlahovej  plochy 

nebytového priestoru nasledovne:     

      a)  nebytový priestor určený na garážovanie     1,500 €/m² 

      b)  iný nebytový priestor        4,000 €/m²    

 

 



 

 

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE  

 

§ 7 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 

 

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

      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. stupňa a II. stupňa, 

     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 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,  

     e)  lesné  pozemky od  nasledujúceho roka  po vzniku holiny  do  roku  plánovaného začatia          

          výchovnej ťažby (prvej prebierky), 

     f)  pozemky, ktorých hospodárske   využívanie  je   obmedzené  vzhľadom  na   podkopanie,   

          ich umiestnenie v oblasti dobývacích  priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody 

          II. a III. stupňa, ochranu  a  tvorbu  životného  prostredia,  ich  postihnutie  ekologickými  

          katastrofami, nadmerným  imisným  zaťažením,  na  pozemky rekultivované investičným  

          zúrodňovaním  okrem  rekultivácií  plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny,   

          výmole,   vysoké   medze   s   kroviskami  alebo   kamením,  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  pôdoochranou,  ekologickou  alebo 

          krajinotvornou funkciou,  

     g)  pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce,  na ktorých vykonávajú   samostatne  

          hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť. 

 

2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje: 

a)  stavby múzeí, galérií a knižníc.  

 

§ 8 

Zníženie dane z nehnuteľností 

 

1. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov pre:  

a) 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 o 30 % daňovej povinnosti, 

b) 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 o 30 % daňovej povinnosti. 

 

2. Doklady  preukazujúce  nárok  na  zníženie  dane  z   nehnuteľností  podľa  ods.  1  predloží 

daňovník v  lehote do konca januára zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník predloží  doklady   

po stanovenom  termíne,   nárok   na   zníženie  dane   mu  v  danom   zdaňovacom  období 

zaniká. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

 
DAŇ ZA PSA 

 

§ 9 
Sadzba dane za psa 

 

Sadzba dane je 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok. 

 

§ 10 
Zníženie dane za psa 

 
1. Sadzba dane za psa podľa § 9 tohto nariadenia sa zníži: 

a) o 25,00  €  za    psa    chovaného    alebo    držaného   daňovníkom  -  fyzickou   osobou  

nepretržite v rodinnom dome,    

b) o 15,00 € za  psa  chovaného alebo držaného daňovníkom - fyzickou osobou v bytovom 

dome,  

c) o 27,50 €  za psa chovaného alebo  držaného daňovníkom - fyzickou osobou v bytovom  

            dome,  ktorého  vlastníkom  alebo  držiteľom   je   daňovník -  fyzická  osoba,   ktorá   

 je držiteľom preukazu fyzickej  osoby s ťažkým   zdravotným postihnutím alebo 

 držiteľom preukazu fyzickej osoby s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  

 so sprievodcom s trvalým pobytom v Poprade, v prípade: 

 - ak spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska 

    registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo  

 - ak  sú  spolu  s  týmto  daňovníkom - fyzickou  osobou v mieste jeho trvalého bydliska  

    registrované v evidencii obyvateľstva výlučne fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi 

    preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu 

    fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

d) o 32,50 €  za psa chovaného alebo držaného daňovníkom - fyzickou osobou v rodinnom  

            dome,  ktorého  vlastníkom   alebo  držiteľom   je  daňovník -  fyzická   osoba,  ktorá   

  je držiteľom preukazu  fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným  postihnutím alebo 

  držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  

  s  trvalým pobytom v Poprade, v prípade: 

 - ak spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou nie sú v mieste jeho trvalého bydliska 

    registrované v evidencii obyvateľstva iné fyzické osoby, alebo  

 - ak sú spolu s týmto daňovníkom - fyzickou osobou v mieste jeho trvalého bydliska 

    registrované  v  evidencii  obyvateľstva  výlučne  fyzické  osoby,  ktoré  sú   držiteľmi  

    preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu 

    fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

     



 

2. Zníženie  dane   za   psa  podľa  ods. 1 písm. c)  a  písm. d)  správca  dane  poskytne  iba 

za jedného psa. 

3. Ak  daňovník  nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa pes zdržiava a uplatňuje si nárok 

na  zníženie  dane   za   psa  chovaného v  rodinnom  dome   podľa  ods.  1  písm.  a) tohto  

ustanovenia, je povinný  predložiť  písomný  súhlas  vlastníka  rodinného domu s uvedením 

jeho  mena,  priezviska  a  presnej  adresy,  že  pes  je chovaný a držaný na adrese uvedenej 

nehnuteľnosti.              

 

                                                                        § 11 

 Oslobodenie od dane za psa 

 

1. Od dane za psa je oslobodený: 

a) pes ozbrojených zložiek, 

b) záchranársky pes, 

c) pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol  z útulku pre psov v meste Poprad. Nárok 

na oslobodenie od  dane   za  psa   si   daňovník  uplatňuje   pri   prihlásení   psa  

do evidencie  podaním priznania   v   zmysle   zákona  a    po   predložení   dokladu   

o osvojení psa z útulku.  

 

2. Od dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu 

psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, downov syndróm, 

onkologické ochorenie, epilepsia, detská obrna a skleróza multiplex) a má trvalý pobyt 

zhodný s trvalým pobytom postihnutého člena rodiny a psa drží na adrese trvalého pobytu. 

K uplatneniu oslobodenia od dane za psa je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť 

o oslobodenie“ potvrdené príslušným odborným lekárom – špecialistom, príp. špeciálnym 

pedagógom. 

 

3. Správca dane oslobodzuje od dane za psa osamelo žijúceho vlastníka alebo držiteľa psa, 

ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia je starší ako 70 rokov. Oslobodenie 

od dane za psa správca dane zohľadní bez uplatnenia nároku pri určení daňovej povinnosti 

na príslušné zdaňovacie obdobie. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
DAŇ ZA UBYTOVANIE  

 

§ 12 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 2,00 € na osobu a prenocovanie. 

 

§ 13 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

 

1. 1.1 Platiteľ dane,  ktorým  je  fyzická  osoba je  povinný oznámiť správcovi dane: 

a)  meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo účtu,  

b)  názov  a    adresu   zariadenia,    kategóriu   zariadenia     podľa    osobitného    predpisu,  

zodpovednú osobu, kontaktné údaje a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 

 



 

1.2 Platiteľ dane, ktorým je fyzická  osoba - podnikateľ  alebo  právnická  osoba,  

je povinný oznámiť správcovi dane: 

a)  obchodné meno, IČO, miesto podnikania alebo sídlo, kontaktné údaje a číslo účtu,  

b)  názov  a    adresu   zariadenia,    kategóriu   zariadenia     podľa    osobitného    predpisu,  

zodpovednú osobu, kontaktné údaje a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 

 

2. Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne 

vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za 

platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu za všetky fyzické osoby, ktorým 

bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.  

 

3.  Platiteľ  dane  je  povinný  správcovi  dane  oznámiť  vznik, zmenu  alebo  zánik  činnosti 

prevádzky  zariadenia  najneskôr  do 30 dní na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii 

na Mestskom úrade v Poprade a na webovom sídle mesta a to osobne, poštou alebo 

elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom.  

 

4. Po splnení oznamovacej povinnosti  správca dane oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo. 

Pridelené evidenčné číslo je platiteľ dane povinný uvádzať na  všetkých  dokladoch,  ktoré 

bude vydávať pre účely dane za ubytovanie. 

 

5. Zariadenie, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie1, označí jeho 

prevádzkovateľ registračnou tabuľkou. Registračná tabuľka sa umiestni na viditeľnom 

mieste ubytovacieho zariadenia, napr. vedľa orientačného čísla.  

 

6. Ubytovacie zariadenie, ktorým je byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe 

slúžiacej na viaceré účely, bude označené registračnou tabuľkou umiestnenou 

na viditeľnom mieste pri vstupe do bytu a nálepkou, ktorou bude označená schránka 

prevádzkovateľa zariadenia. Registračnú tabuľku a nálepku si prevádzkovateľ zariadenia 

prevezme v sídle správcu dane a umiestni ju podľa ods. 5  tohto ustanovenia do 15 dní 

od jej prevzatia.  

 

7. Po zániku daňovej povinnosti prevádzkovateľ zariadenia vráti správcovi dane registračnú 

tabuľku do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. 

 

§ 14 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

 

1. Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, 

ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované a to v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v zákone.2  

 

2. Spôsob evidencie platiteľ dane oznámi správcovi dane.  

 

3. V prípade, ak platiteľ dane má viac zariadení na území mesta Poprad, je povinný viesť 

za každé zariadenie samostatnú evidenciu.     

 

 
1 § 37 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov 
2 § 41a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 



 

§ 15 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 

Platiteľ  dane   je   povinný  vydať  daňovníkovi  doklad  o  zaplatení  dane  za  ubytovanie, 

v ktorom  okrem iného  uvedie názov zariadenia, evidenčné číslo pridelené správcom dane,    

sadzbu   dane  na  osobu  a   prenocovanie  podľa   platného  nariadenia,  počet  osôb,  počet 

prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie. 

      

§ 16 

Lehota a spôsoby odvodu dane 

 

1. Platiteľ    dane     je    povinný    vybratú     daň    odvádzať   správcovi    dane    do   15  dní  

nasledujúceho   mesiaca  bez  vyrubenia  a  súčasne   predložiť  vyplnené  hlásenie  o  počte 

prechodne  ubytovaných  osôb   za   každé  ubytovacie  zariadenie   na  území  mesta  

na samostatnom tlačive. 

 

2. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane  povinný predložiť 

aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval. 

 

3. Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným  prevodom  na  účet správcu dane 

alebo  hotovostným vkladom  na  účet správcu  dane v peňažnom ústave  alebo  v hotovosti 

pri platbách do 300,00 € do pokladnice Mestského úradu v Poprade. 

 

4. Platiteľ dane je povinný pri platbe uviesť variabilný symbol v tvare „203xxxxxxx“, kde x je 

pridelené evidenčné číslo.   

 

 

PIATA ČASŤ 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 17 

Sadzba dane  

 

Sadzba dane je 400,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

§ 18 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane sú oslobodené parkovacie automaty. 

 

§ 19 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte 

prevádzkovaných predajných automatov. Evidencia prevádzkovaných automatov musí 

obsahovať: 

- obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

- miesto umiestnenia predajného automatu, 

- výrobné číslo predajného automatu, 



 

- druh, typ a názov predajného automatu, 

- deň začatia prevádzkovania predajného automatu, 

- deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 20 

Sadzba dane 

 

 Sadzba dane je: 

 a) 300,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok, 

 b) 450,00 € za jeden prístroj – bowling, kolky a kalendárny rok, 

 c) 200,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok. 

 

§ 21 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte 

prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí 

obsahovať: 

- obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, 

- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

- druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja, 

- deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

- deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 

§ 22 

Spoločné ustanovenie 

 

Správca dane určuje, že pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje, daň v úhrne nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať. 

 

§ 23 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Poprad  č. .../2022 o miestnych daniach  

bol  zverejnený  na  pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli, centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli a webovom sídle  mesta Poprad dňa 30.11.2022 a zvesený dňa 

.......................... 

 

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Poprad č. .../2022 o miestnych daniach na zasadnutí dňa ................ uznesením č. ......./2022. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad  č. .../2022 o miestnych daniach bolo 

vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom 

sídle mesta Poprad dňa ............... a zvesené dňa .................. 



 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Poprad č. 17/2019 o miestnych daniach. 

 

5. Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Poprad č. .../2022 o miestnych daniach nadobúda 

účinnosť dňa 01.01.2023. 

          

 

 

 

 

 

           Ing. Anton Danko 

                       primátor mesta 


