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M e s t o   P e z i n o k 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN č. 4/2005, ktoré bolo 
publikované ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 6/2005, v znení VZN č. 13/2005, ktoré 

bolo publikované ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 1/2006, v znení VZN č. 6/2006, ktoré 
bolo publikované ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 1/2007, v znení VZN č. 6/2007 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, s poukazom § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2,3, § 16 ods. 2, § 
17 ods. 2, 3, 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 78 ods. 3, § 

79 ods. 2, § 82 ods. 1, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „Zákon“), sa dňa 

07.12.2007 uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) : 
 
 

Článok I 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN č. 4/2005, ktoré bolo publikované 
ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 6/2005, v znení VZN č. 13/2005, ktoré bolo publikované 
ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 1/2006, v znení VZN č. 6/2006, ktoré bolo publikované 
ako ÚPLNÉ ZNENIE pod VZN č. 1/2007, v znení VZN č. 6/2007 sa mení a dopĺňa takto : 
 
1. Mení sa § 4 ods. 1 VZN (daň z pozemkov) a jeho nové znenie je nasledujúce : „(1) 

Daňovníkom dane z pozemkov je 
a) vlastník pozemku 
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,1 správca pozemku vo vlastníctve obce,2 

alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku3 zapísaný 
v katastri nehnuteľností (ďalej len kataster).“ 

 
2. Mení sa § 4 ods. 4 VZN (daň z pozemkov) a jeho nové znenie je nasledujúce : „(4) Ak 

je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je 
každý  spoluvlastník  podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci 
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z  pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní 
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.“ 

 
3. Mení sa § 5 ods. 4 VZN (daň z pozemkov) a jeho nové znenie je nasledujúce : „(4) 

Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 
pre pozemky uvedené v § 5 ods. 1 tohto VZN je – 

 
                                                           
1  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov., zákon č. 
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 
2  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
3  Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. 
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k.ú. Pezinok  k.ú. Grinava 
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 13,22 Sk/m2  10,89 Sk/m2 
- trvalé trávne porasty      2,88 Sk/m2    3,05 Sk/m2 

 
4. Mení a dopĺňa sa § 6 VZN (daň z pozemkov) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 6 
Sadzba dane a výpočet dane z pozemkov 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 %. 
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v odseku 1 sa zvyšuje (§ 8 ods. 2 Zákona)  

takto: 
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v katastrálnom území Pezinok 
a Grinava na 0,50 %. 

(3) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v odseku 1 sa zvyšuje (§ 8 ods. 2 Zákona) 
za trvalé trávne porasty na 0,90 %. 

(4) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v odseku 1 sa zvyšuje (§ 8 ods. 2 Zákona) 
takto :  

 
druh pozemku sadzba dane 

I. pásmo 0,90 % záhrady II. pásmo 0,50 % 
I. pásmo 0,90 % zastavané plochy 

a nádvoria II. pásmo 0,50 % 
I. pásmo 0,90 % 
II. pásmo 0,50 % ostatné plochy II. pásmo (extravilán – mimo 
zast. časti mesta) 

 
0,10 % 

I. pásmo 0,90 % stavebné pozemky II. pásmo 0,50 % 
 

(5) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 VZN a ročnej sadzby 
dane z pozemkov.“ 

 
5. Mení sa § 7 ods. 4 VZN (daň zo stavieb) a jeho nové znenie je nasledujúce : „(4) Ak je 

stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý 
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci 
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za 
daň ručia do výšky svojho podielu na dani.“ 

 
6. Mení a dopĺňa sa § 9 VZN (daň zo stavieb) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 9 
Sadzba dane a výpočet dane zo stavieb 

(1) Ročná  sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v odseku 1 sa v jednotlivých pásmach Mesta 

zvyšuje (§ 12 ods. 2 Zákona) takto: 
 

druh stavby sadzba dane 
I. pásmo 8,00 Sk stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu II. pásmo 7,00 Sk 
I. pásmo 15,00 Sk stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  
administratívu 

II. pásmo 
 

15,00 Sk 
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I. pásmo 35,00 Sk stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu II. pásmo 35,00 Sk 

I. pásmo 30,00 Sk samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené 
mimo bytových domov II. pásmo  

30,00 Sk 
I. pásmo 90,00 Sk priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu II. pásmo  

70,00 Sk 
I. pásmo 110,00 Sk stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a zárobkovou činnosťou 

 
II. pásmo 

 
90,00 Sk 

I. pásmo 50,00 Sk ostatné stavby II. pásmo 40,00 Sk 
  

(3) Upravená sadzba dane zo stavieb uvedená v § 9 ods. 2 tohto VZN sa zvyšuje pri 
viacpodlažných stavbách rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu o 5,00 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé 
ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, všetky ostatné stavby o 1,00  Sk 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 Zákona). 

(4) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 VZN a ročnej sadzby 
dane zo stavieb.“ 

 
7. Mení sa § 10 ods. 3 VZN (daň z bytov) a jeho nové znenie je nasledujúce : „(3) Ak sú 

byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane 
z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní 
spoluvlastníci za daň ručia  do výšky svojho podielu na dani.“ 

 
8. Mení a dopĺňa sa § 12 VZN (daň z bytov) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 12 
Sadzba dane a výpočet dane z bytov 

(1) Ročná  sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru. 

(2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v odseku 1 sa v jednotlivých pásmach Mesta 
zvyšuje (§ 16 ods. 2 Zákona) takto: 

 
druh nehnuteľnosti sadzba dane 

I. pásmo     7,00 Sk Byty II. pásmo     6,00 Sk 
I. pásmo   30,00 Sk nebytové priestory určené na iné účely ako podnikanie 

(garážové miesta) II. pásmo   30,00 Sk 
I. pásmo 110,00 Sk nebytové priestory určené na podnikanie II. pásmo   90,00 Sk 

 
(3) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 VZN a ročnej sadzby dane 

z bytov.“ 
  
9. Mení sa § 13 ods. 1 a ods. 2 VZN (daň z nehnuteľností) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : 
„§ 13 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
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(1) Od dane sú oslobodené nehnuteľnosti podľa § 17 ods. 1 Zákona. 
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 

Zákona) na pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové 
lúky, pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.“ 

 
10. Mení a dopĺňa sa § 14 VZN (daň z nehnuteľností) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 14 
Vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať (§ 
20 ods. 3 Zákona). 

(2) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 

(3) Vyrubenú daň je možné zaplatiť aj v troch rovnakých splátkach a to prvú splátku 
v lehote podľa odseku 2, druhú splátku do 31. augusta a tretiu splátku do 31. októbra, 
pričom termíny splátok sú rovnaké tak pre fyzické, ako aj právnické osoby. 

(4) Ak výška ročnej dane vyrubenej fyzickej osobe nepresahuje 3 000,- Sk a právnickej 
osobe 30 000,- Sk, je splatná jednorazovo v lehote podľa odseku 2. 

(5) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane 
vydražiteľovi začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v 
dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.“ 

 
11. Mení sa § 18 VZN (daň za psa) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 18 
Sadzba dane 

(1) Sadzba dane: 
a) všeobecne 250,-Sk ročne, 
b) zvýšená 900,-Sk, ak je pes umiestnený v obytnom dome, v ktorom sú najmenej 4 

bytové jednotky.“ 
 
12. Mení sa § 21 VZN (daň za psa) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 21 
Vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi 
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré 
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“ 

 
13.  Mení sa § 24 ods. 1 VZN (daň za užívanie verejného priestranstva) a jeho nové 

znenie je nasledujúce : „(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je 
osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  
sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie 
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku 
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska a pod. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré Mesto prenajalo podľa 
osobitných predpisov (napr. OZ, ObZ).“ 
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14. Mení sa § 26 VZN (daň za užívanie verejného priestranstva) a jeho nové znenie je 
nasledujúce : 

„§ 26 
Sadzba dane 

(1) Základná sadzba dane je 15,- Sk za 1m2 a deň. 
(2) Sadzba dane v centre Mesta (§ 2 ods. 3 tohto VZN) je 20,- Sk za 1m2 a deň. 
(3) Užívanie verejného priestranstva bez povolenia alebo v rozpore s právoplatným 

rozhodnutím podľa osobitého predpisu, sa postihne zvýšenou sadzbou 50,- Sk za 1m2 
a deň. 

(4) Sadzba dane pre skládky tuhého paliva a za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera, 
bez stavebného povolenia je : 
- odpratanie do 48 hodín bez poplatku  
- odpratanie do 3 dní  5,- Sk za 1m2 a deň (všetky 3 dni) 
- odpratanie nad 3 dni  10,- Sk za 1m2 a deň. 

(5) Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk, 
veľkokapacitný kontajner a pod.) a zariadenie staveniska je počas doby výstavby 
určenej projektom a posúdenej Mestom pri povolení užívania verejného priestranstva 
určená sadzbou : 
a) 3,- Sk za 1m2 a deň pre fyzické osoby, ak je záber verejného priestranstva 

povolený na dobu kratšiu ako 6 mesiacov a 4,- Sk za 1m2 a deň ak je záber 
povolený na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, 

b) 6,- Sk za 1m2 a deň pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, 
c) 10,- Sk za 1m2 a deň od 1. dňa predĺženia stanoveného termínu. 

(6) Sadzba dane za plochu rozkopávky miestnej komunikácie, parkovacích plôch a zelene:  
- pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je 17,- Sk za 1m2 a deň 
- pre fyzické osoby je 7,- Sk za 1m2 a deň 

(7) Sadzba dane pre záber verejného priestranstva zo strany reštauračných 
a pohostinských zariadení je 4,- Sk za 1m2 a deň (1 stôl so 4 stoličkami zodpovedá 
2m2). 

(8) Sadzba dane pri využití verejného priestranstva na ambulantný predaj ovocia 
a zeleniny sa stanovuje 20,- Sk za 1m2 a deň. 

(9) Sadzba dane pri využití verejného priestranstva umiestnením prenosných reklám je 6,- 
Sk za 1m2 a deň. 

(10) Sadzba dane pri zaberaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu, 
lunaparku a inými atrakciami je 3,- Sk za 1m2 a deň. 

(11) Sadzby dane sa stanovujú v Sk za každý (aj neúplný) 1m2 užívaného verejného 
priestranstva a každý (aj neúplný) deň.“ 

 
15. Mení sa § 27 VZN (daň za užívanie verejného priestranstva) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : 
„§ 27 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva, v prípade 

uvedenom v § 26 ods. 3, vyznačením vyhradenej plochy, ktoré zabezpečí Mesto na 
náklady žiadateľa a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.“ 

 
16. Mení sa § 28 VZN (daň za užívanie verejného priestranstva) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : 
„§ 28 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitého užívania verejného priestranstva a 

požiadať o súhlas k takémuto užívaniu Mesto, najneskôr v deň vzniku daňovej 
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povinnosti. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie 
verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje 
aj užívanie verejného priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým 
bolo povolené alebo uplynutím doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva 
povolilo. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak 
je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej 
osoby. 

(2) Ak nie je možné vopred ohlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva vzhľadom 
na okolnosti, toto oznámenie môže byť podané výnimočne v najbližší deň po začatí 
užívania. 

(3) Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, 
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

(4) 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 zaniká, 
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

(5) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak nie je v  rozhodnutí o vyrubení 
dane alebo v dohode o užívaní verejného priestranstva stanovená iná lehota.“ 

 
17. Dopĺňa sa III. Oddiel Osobitné užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania a 

iných sezónnych a výročných trhov, § 32a až § 32d VZN (daň za užívanie verejného 
priestranstva) a jeho znenie je nasledujúce : 

 
„III. ODDIEL 

 
Osobitné užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania a iných 

sezónnych a výročných trhov 
 

§ 32a 
Predmet dane a daňovník 

 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva určeného na príležitostný trh je 

osobitné užívanie verejného priestranstva, pričom pod osobitným užívaním verejného 
priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií, najmä 
na Vinobranie ako i iné sezónne a výročné trhy 

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude verejné priestranstvo užívať 
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. 

 
§ 32b 

Sadzba dane 
 

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje na stánok do 6 m2 alebo 
podľa potrebného rozmeru za predajné miesto. V prípade, že má stánok väčšie 
rozmery, doplatia sa ostatné m2. Daň sa platí na každý deň vinobrania. 

(2) Jednotlivé sadzby za užívanie verejného priestranstva určeného na príležitostný trh sú 
nasledovné : 

 
druh užívania sadzba dane 



7/12 

1. Občerstvenie a reštauračné služby spojené s predajom 
alkoholických  nápojov a tabakových výrobkov   

1A. Radničné námestie, parkovisko Zámockého parku, zastávka 
Holubyho (500,00 Sk/m²) 6 m²/deň 3000,00 Sk 

1B. Ostatné priestory (350,00 Sk/m²) 6 m²/deň 2100,00 Sk 
1.1. Poskytnutie verejného priestranstva na umiestnenie sedenia pri 
stánku, pre 1A i 1B 6 m²/deň        0,00 Sk 

1.2. Poskytnutie ďalšieho verejného priestranstva na sedenie pri 
stánku, pre 1A i 1B 6 m²/deň    500,00 Sk 

2. Občerstvenie bez predaja alkoholických nápojov a tabakových 
výrobkov, kebab, mäso na rošte (250,00 Sk/m²) 6 m²/deň 1500,00 Sk 

3. Cukrová vata, langoše, gofry, pukance, (150,00 Sk/m²) 6 m²/deň   900,00 Sk 

4. Cukrovinky, oriešky, potraviny, ovocie, zelenina (200,00 Sk/m²) 6 m²/deň 1200,00 Sk 

5. Tekvicové jadierka, med, sušené bylinky m²/deň   300,00 Sk 
6. Bižutéria, hračky, kožená galantéria, suveníry, ozdobné a 
upomienkové predmety, balóniky  (200,00 Sk/m²) 6 m²/deň 1200,00 Sk 

7. Sklo, rezané a črepníkové kvety   (100,00 Sk/m²) 6 m²/deň   600,00 Sk 

8. Knihy, časopisy, CD, kazety, filatelia   (50,00 Sk/m²) 6 m²/deň   300,00 Sk 

9. Starožitnosti        0,00 Sk 

10. Umelecká výroba   

10.1. Umelecká výroba v uličke remesiel deň       0,00 Sk 
10.2. Umelecká výroba v uličke remesiel košikári, ktorí 
nepredvádzajú výrobu (100,00 Sk/ m²) 6 m²/deň   600,00 Sk 

10.3. Všetci umelci mimo uličky remesiel (100,00 Sk/m²) 6 m²/deň   600,00 Sk 
11. Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika a 
záhradkárske potreby, hobby potreby  (100,00 Sk/m²) 6 m²/deň   600,00 Sk 

12. Poľnohospodárske prebytky (burčiak) m²/deň   400,00 Sk 

13. Atrakcie m²/deň   250,00 Sk 

14. Hrozno stolové deň       0,00 Sk 
15. Sedenie pred prevádzkou existujúcich zariadení  - záber 
verejného priestranstva na chodníkoch a iných VP m²/deň      10,00 Sk 

  
§ 32c 

Oznamovacia povinnosť 
 

(1) Daňovník podá žiadosť na užívanie verejného priestranstva v termíne do konania 
vinobrania na Mesto Pezinok, pričom súčasťou žiadosti musí byť doklad preukazujúci 
oprávnenie daňovníka predávať na trhových miestach alebo poskytovať služby 
(živnostenský list, výpis z OR, doklad z obce o vlastnej pestovateľskej činnosti). 

(2) Na vyrubenie dane a platenie dane sa vzťahujú ustanovenia § 28 tohto VZN. 
 

§ 32d 
Oslobodenie od dane 

 
Primátor môže rozhodnúť o oslobodení platenia dane aj v iných prípadoch ako je uvedené 
v sadzbách.“ 
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18. Mení sa označenie § 37 (daň za ubytovanie) a jeho nové znenie je nasledujúce : „§ 37 

Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane.“ 
 
19. Mení sa § 39 ods. 1 VZN (daň za predajné automaty) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : „(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré 
vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len 
„predajné automaty“).“ 

 
20. Mení sa § 41 ods. 1 písm. a) VZN (daň za predajné automaty) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : „a) 3 000,- Sk ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru 
(ak súčasne neponúkajú alkohol a tabakové výrobky)“ 

 
21. Mení sa § 43 VZN (daň za predajné automaty) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 43 
Oznamovacia povinnosť 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

(2) Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko, 
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak je 
daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej 
osoby, miesto umiestnenia a počet predajných automatov, vyjadrenie vlastníka ak sa 
predajný automat umiestňuje na objekt, resp. miesto, ktoré nie je vo vlastníctve 
daňovníka. 

(3) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 
údajov : 
a) názov firmy resp. meno prevádzkovateľa, 
b) adresa, resp. sídlo 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.“ 

 
22. Mení sa § 44 VZN (daň za predajné automaty) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 44 
Vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.“ 

 
23. Mení sa § 50 VZN (daň za nevýherné hracie prístroje) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : 
„§ 50 

Oznamovacia povinnosť 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
(2) Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak je 
daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo 



9/12 

alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej 
osoby, miesto umiestnenia a počet nevýherných hracích priestorov, vyjadrenie 
vlastníka ak sa nevýherný hrací prístroj umiestňuje v objekte, ktoré nie je vo 
vlastníctve daňovníka. 

(3) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením 
týchto údajov : 
a) názov firmy resp. meno prevádzkovateľa, 
b) adresa, resp. sídlo 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.“ 

 
24. Mení sa § 51 VZN (daň za nevýherné hracie prístroje) a jeho nové znenie je 

nasledujúce : 
„§ 51 

Vyrubenie dane a platenie dane 
(1) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.“ 

 
 
25. Dopĺňa sa § 52a VZN („poplatok za odpad“), s názvom Určenie poplatku a jeho 

znenie je nasledujúce : 
„§ 52a 

Určenie poplatku 
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej „určené obdobie“). 

Pre rok 2008 sa stanovuje určené obdobie na jeden kalendárny polrok. 
(2) Mesto ako správca poplatku ustanovuje množstvový zber pre poplatníkov, ktorými sú 

právnické osoby a podnikatelia. 
(3) Platiteľ, ktorý je platiteľom v zmysle § 52 ods. 5 tohto VZN, je povinný predložiť 

Mestu ako správcovi poplatku zoznam poplatníkov, ktorým platiteľ zabezpečuje 
likvidáciu komunálneho odpadu.“ 

 
26. Mení sa § 53 VZN („poplatok za odpad“) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

„§ 53 
Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku sa určuje takto : 
  

a) pre fyzickú osobu 
• aa) 2,10 Sk za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má, 

alebo bude mať v Meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v rodinnom dome 
či inej budove alebo jej časti, kde je prihlásený na trvalý alebo prechodný 
pobyt (ďalej len budova)4 alebo užíva, prípadne bude užívať rodinný dom či 
budovu na iný účel ako na podnikanie, 

• ab) 2,40 Sk za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má, 
alebo bude mať v Meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v bytovom dome 
alebo užíva, prípadne bude užívať byt na iný účel ako na podnikanie, 

                                                           
4 § 3 a nasl. zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky 
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• ac) 1,30 Sk za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých 
nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu užíva, alebo je oprávnený užívať na 
iný účel ako na podnikanie, ak nemá v Meste trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt. 

• ad) 0,20 Sk za osobu a kalendárny deň v určenom období, počas ktorých inú 
nehnuteľnosť uvedenú v § 77 ods. 2 písm. a) Zákona užíva, alebo je oprávnený 
užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v Meste trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt. 

Na prípady uvedené pod písm. aa) a ab) sa vzťahuje ustanovenie § 52 ods. 4 tohto 
VZN. 
 
b) pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby 

poplatku na 1 L, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov 
(koeficient). 

 
240 L nádoby 1 100 L kontajnery NETRIEDENÝ 

ODPAD 
počet vývozov 

bez prenájmu 
nádoby 

s prenájmom 
nádoby 

bez prenájmu 
nádoby 

s prenájmom 
nádoby 

104 x 0,54 0,41 0,43 
52 x 0,56 0,41 0,44 
26 x 0,58 0,41 0,48 
12 x 0,71 0,42 0,58 
1 x x x 0,49 

 
 
 

veľkokapacitné kontajnery – s prenájmom NETRIEDENÝ 
ODPAD 

počet vývozov 
 

objem 5m3 
 

objem 7m3 
vývoz z Mesta vývoz z RO vývoz z Mesta vývoz z RO  

1 0,76 0,87 0,73 0,81 
 
 
 
 

PAPIER 
Počet vývozov 

 
240 L nádoby 

 
1 100 L kontajnery 

veľkokapacitné 
kontajnery 

104 x x x 
52 x x x 
26 x 0,10 x 
12 0,10 x x 

 

SKLO 
Počet vývozov 

 
240 L nádoby 

 
1 100 L kontajnery 

veľkokapacitné 
kontajnery 

104 x x x 
52 x x x 
26 x x x 
12 x 0,10 x 

 

BIO 
Počet vývozov 

 
240 L nádoby 

 
1 100 L kontajnery 

veľkokapacitné 
kontajnery 

104 x x x 
52 x x x 
30 0,10 0,10 x 
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12 x x x 
 

 
(2) Ak pri kontrole Mesto zistí, že nádoby nie sú vyhovujúce, resp. nepostačujú na 

množstvo produkovaného komunálneho odpadu, nariadi zmeniť druh nádoby (resp. 
kontajnera) alebo počet vývozov.“ 

 
27. Mení a dopĺňa sa § 55 VZN („poplatok za odpad“) a jeho nové znenie je nasledujúce 

: 
„§ 55 

Vznik poplatkovej povinnosti a platenie poplatku 
(1) Poplatková povinnosť vzniká : 

a) u fyzickej osoby dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii 
obyvateľstva, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný 
účel ako na podnikanie, a to tým dňom, ktorý nastane skôr 

b) u právnickej osoby dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti na iný účel ako na 
podnikanie 

c) u podnikateľa dňom, kedy nastane užívanie nehnuteľnosti za účelom podnikania. 
(2) Rozhodujúcim obdobím je  

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať 
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo 

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 
poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní 
ohlasovaciu povinnosť podľa § 54 tohto VZN o skutočnosti, ktorá má za následok 
zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písm. a). 

(3) Poplatok platí poplatník, fyzická osoba, na základe platobného výmeru a je splatný do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(4) Ak výška poplatku vyrubeného fyzickej osobe nepresahuje 2 000,- Sk, je poplatok 
splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 

(5) Poplatok u fyzických osôb je možné zaplatiť aj v dvoch rovnakých splátkach a to prvú 
splátku v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 
a druhú splátku do 31. júla. Pre rok 2008 je splatnosť druhej splátky do 31.05. za prvý 
polrok a do 31.10. za druhý polrok. 

(6) Poplatník, právnická osoba a podnikateľ, uhradí poplatok do 15 dní odo dňa 
uzavretia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu vo výške 
stanovenej predmetnou dohodou. 

(7) Ak výška ročného poplatku vyrubeného právnickej osobe alebo podnikateľovi 
nepresahuje 5 000,- Sk, je poplatok splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa uzavretia 
dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu. 

(8) Na základe dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu je poplatok možné 
zaplatiť aj v štyroch rovnakých splátkach a to prvú splátku v lehote do 15 dní odo dňa 
uzavretia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu, druhú splátku do 
31. mája, tretiu splátku do 31. augusta a štvrtú splátku do 30. novembra.“ 

 
28. Mení sa § 56 VZN („poplatok za odpad“) a jeho nové znenie je nasledujúce : 

 „§ 56 
Zníženie a odpustenie poplatku 

Mesto poplatok zníži na najnižšiu sadzbu podľa § 78 Zákona alebo odpustí za obdobie, za 
ktoré poplatník Mestu preukáže, že : 

a) sa v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí a preukáže to 
príslušným dokladom, 
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b) v určenom období bol neprítomný v Meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej 
služby a preukáže to písomným potvrdením z vojenskej správy.“ 

 
29.  Mení sa § 57 VZN („poplatok za odpad“) a jeho nové znenie je nasledujúce :  

„§ 57 
Zmiernenie tvrdosti zákona 

(1) Mesto prostredníctvom primátora môže v odôvodnených prípadoch na zmiernenie 
alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod 
najnižšiu sadzbu podľa § 78 Zákona, alebo môže poplatok odpustiť. 

(2) Písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku môže poplatník podať na Meste 
najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru za určené obdobie. 
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Rozhodovanie o znížení alebo odpustení 
poplatku je možné len pri právoplatnom platobnom výmere.“ 

 
   

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta 

(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2008. 
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom 

úrade v Pezinku. 
 
 
 
 
 
          Mgr. Oliver Solga 
          primátor Mesta Pezinok 
 


