
Vyvesené dňa: 
- lk -05- 521  

Peči tka a podPis:  

( 

MESTO PEZINOK 
Mestský úrad 

Radničné nam. 7 
a0P14 PEZINOK 

Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v (d'alej len 
„zákon"), sa dňa 28. 04. 2022 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN"). 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok (d'alej len „mesta") č. 15/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN sa 
mení a dopĺria nasledovne: 

štvrtá časť  
Daň  za užívanie verejného priestranstva 

1. § 12 ods. 2 znie : 
(2) Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely tohto všeobecného záväzného 

nariadenia sú ulice na území mesta uvedené vo VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste 
Pezinok v znení neskorších VZN. 
Zoznam ulíc z predmetného VZN tvorí prílohu č. 1. 

§ 12a ods. 12 znie : 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zberných nádob na odpad pre 
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vo výške 0,25 €/m2/deň. 

2. § 14 ods. 1 po dopinení znie : 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je osobitné užívanie 

verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. 
Pre potreby stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 
je vymedzené verejné priestranstvo ulicami, najmä Radničné námestie, M. R. Štefánika, 
Holubyho, Potočná, Farská, Fortna, Kollárova, Meisslova, Kupeckého, Moyzesova, 
Jesenského, Mladoboleslavská a Zámocký park. 

3. § 15 ods. 2 a 3 znie : 
(2) Oznámenie podľa odseku 1 podá daňovník písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto 

VZN. 

(3) Ak daňová povinnosť  zanikne a verejné priestranstvo je uvedené do pôvodného stavu, 
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daňovník oznámi túto skutočnosť  správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 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 zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

4. V § 16 ods. 1 sa dopĺria bod č. 3 
3. užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb podnikateFmi, 

ktorí mali z dôvodu opatrení orgánov verejnej moci v roku 2021 sťažené užívanie prevádzky, 

a to od účinnosti tohto VZN do 31.12.2022 za predpokladu, že daňovník oznámil svoj zámer 
osobitného užívania verejného priestranstva do 30.04.2022. 

5. § 16 ods. 2 sa ruší. 

Piata časť  
Daň  za ubytovanie 

6. Nové § 17, § 17a a § 17b znejú : 

§ 17 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 

až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (d'alej len "zariadenie"), ktorým je 
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie 

zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na 
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v 
bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie 
poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. 

§ 17a 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane 
v j ednom kalendárnom roku. 

§ 17b 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. 

7. § 18 ods. 1 až ods. 4 po dopinení znejú : 

§ 18 
Plnenie daňovej povinnosti a spôsob vedenia evidencie 



(1) Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ  dane, alebo zástupca platiteľa dane, ktorí sú 
definovaní v § 38 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

(2) Platiteľ  dane je povinný viesť  podrobnú evidenciu fyzických osôb v listinnej podobe alebo 
elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie 
poskytnuté. 
Evidenčná kniha obsahuje tieto údaje : 
a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, 
b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, 
c) číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byt' občiansky preukaz, cestovný pas alebo 

iný doklad preukazujúci totožnosť  daňovníka 
d) dĺžka pobytu (počet prenocovaní) 

(3) Platiteľ  dane je povinný správcovi dane oznámiť, že namiesto neho daň  z časti alebo úpine 

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

dane. 

(4) Platiteľ  dane je povinný vydat' osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení poskytujúcom odplatné 
prechodné ubytovanie doklad, ktorý obsahuje najmä : 
a) názov a IČO platiteľa dane, 
b) počet ubytovaní 
c) dátum od kedy a do kedy bolo ubytovanie poskytnuté 
d) výšku dane. 

8. § 19 ods. 1 až ods. 3 po dopinení znejú : 

§ 19 
Oznamovacia povinnosť  a splatnost' dane 

(1) Platiteľ  dane — prevádzkovateľ  zariadenia je povinný : 
a) oznámiť  písomne správcovi dane najneskôr v deň  začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu a ukončenie poskytovania odplatného 
prechodného ubytovania najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania 
odplatného prechodného ubytovania, oznámit' všetky zmeny skutočností rozhodujúcich 
pre určenie dane do 30 dní odo dňa, ked' tieto skutočnosti nastali, na tlačive uvedenom 
v prílohe č. 3, 

b) podávat' v lehote do 15. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrt'roka písomný 
výkaz k dani za ubytovanie na tlačive uvedenom v prílohe č. 4. 

(2) Daň  je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka. 

(3) Daň  za ubytovanie sa platí na účet správcu dane uvedený vo výkaze k dani za ubytovanie 
na príslušné štvrt'roky, hotovost'ou alebo platobnou kartou do 300 eur do pokladne 
mestského úradu. 



9. 
§ 30 

Záverečné ustanovenia 

(1) 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta 
www.pezinok.sk  v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 a s uplatnením pripomienok podľa § 6 ods. 4 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 

Pezinok. 
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom 

úrade Pezinok. 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 

10. Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia prílohy č. 1 až č. 5 a nové znenia príloh č. 1 až č. 4 znejú : 



Príloha č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Por. číslo Názov ulice Por. číslo Názov ulice 

1. 1. mája 2. Alfonza Šilhára 
3. Baba 4. Banícka 
5. Bernolákova 6. Bratislavská 
7. Bottova 8. Bystrická 
9. Cajlanská 10. Cintorínska 
11. Černicová 12. D. Virgoviča 
13. Dobšinského 14. dona Sandtnera 
15. Dr. Bokesa 16. Dr. Štohla 
17. Drevárska 18. Družstevná 
19. Eugena Suchoňa 20. F.P. Drobiševa 
21. Fajgalská cesta 22. Fándlyho 
23. Farská 24. Fortna 
25. Fraňa Kráľa 26. gen. Goliana 
27. gen. Pekníka 28. gen. Svobodu 
29. gen. Viesta 30. Glejovka 
31. Gogoľova 32. Gorkého 
33. Grobská cesta 34. Hasičská 
35. Hečkova 36. Hollého 
37. Holubyho 38. Hrnčiarska 
39. Hroznová 40. Hurbanova 
41. Hviezdoslavova 42. Jamnických 
43. Javorová 44. Jána Raka 
45. Jesenského 46. Jilemnického 
47. Jiráskova 48. Kalinčiakova 
49. Kamenice 50. Kataríny Franklovej 
51. Kollárova 52. Komenského 
53. kpt. Jaroša 54. Krížna 
55. Krkavec 56. Kučišdorfská dolina 
57. Kukučínova 58. Kupeckého 
59. Kutuzovova 60. Kuzmányho 
61. Radničné námestie 62. Liesková 
63. L. Novomeského 64. Leitne 
65. Lesnícka 66. Limbašská cesta 
67. Ľudovíta Rajtera 68. M.R. Štefánika 
69. Mahulanka 70. Majakovského 
71. Malacká cesta 72. Malokarpatská 
73. Markušova 74. Matúškova 
75. Meisslova 76. Mierová 
77. Mladoboleslavská 78. Mlynárska 
79. Moyzesova 80. Muškátová 
81. Myslenická 82. Mýtna 
83. Na bielenisku 84. Najmarova 
85. Nálepkova 86. Nerudova 
87. Nezábudková 88. Nová 
89. Obchodná 90. Obrancov mieru 
91 . Okružná 92. Orešie 

93. Panholec 94. Panský chodník 



95. Podhorská 96. Pod kalváriou 
97. Podkarpatská 98. Pod lipou 
99. Potočná 100. Pri mlyne 
101. Puškinova 102. Púpavová 
103. Rázusova 104. Reisinger 
105. Richarda Rétiho 106. Rozálka 
107. Rulandská 108. Ružová 
109. Rybníček 110. Sama Chalupku 
111. Sasinkova 112. Saulaková 
113. Senecká 114. Schaubmarova 
115. Silvánová 116. Sládkovičova 
117. Slnečná 118. Slnečné údolie 
119. SNP 120. Stupy 
121. Suvorovova 122. Svätojurská 
123. Svätoplukova 124. Šafárikova 
125. Šancová 126. Šenkvická cesta 
127. Šteberlova 128. Št. Polkorába 
129. Štúrova 130. Švermova 
131. Talihov dvor 132. Tehelná 
133. Tolstého 134. Topoľová 
135. Trnavská 136. Trnková 
137. Vajanského 138. Veltlínska 
139. Vincúrska 140. Vinice 
141. Viničnianska cesta 142. Vinohradnícka cesta 
143. Za dráhou 144. Za hradbami 
145. Za koníčkom 146. Za panskou záhradou 
147. Záhradná 148. Záhumenice 
149. Zámocká 150. Zigmundíkova 
151. Zumberská 152. Žarnovickych 
153. Železničná 



Príloha č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Mesto Pezinok 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Oznámenie vzniku* zániku* daňovej povinnosti 
za užívanie verejného priestranstva 

podFa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Meno a priezvisko fyzickej osoby*: 

Obchodné meno právnickej osoby*: 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby*: 

Sídlo právnickej osoby*: 

Rodné číslo fyzickej osoby*: 

IČO právnickej osoby*: 

Názov a adresa prevádzky*: 

Telefón/fax/e-mail: 

Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu 
verejného priestranstva: 

Účel užívania verejného priestranstva: 

Miesto užívania verejného priestranstva: 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: 	 do • 	  
Skutočná výmera v m2 



Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý/á právnych 
následkov nepravdivého alebo neúpiného oznámenia. 

V Pezinku, dňa 	  

podpis a pečiatka daňovníka 

*čo sa nehodí, preškrtnite 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za užívanie verejného priestranstva. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázatel'ného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje 
budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú 
zlikvidované. Prevádzkovateľ  údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovatera požadovať  prístup k 
jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať  proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je 
nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie 
o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podFa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné 
práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovatera : Mesto Pezinok, 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podatel'ne alebo elektronicky na e-mail gdpr(@,msupezinok.sk.. 

(I)  vypiní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnfic v znení neskorších 
predpisov 



Príloha č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

OZNÁMENIE 

VZNIK /ZMENA/ ZÁNIK* poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

Platitel' dane 

Adresa — ulica, číslo, PSČ  

IČO / dátum narodenia 

DIČ  

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovatel'a 

Číslo účtu IBAN 

Názov ubytovacieho zariadenia 

Kategória ubytovacieho zariadenia 

Ubytovacia kapacita 

Adresa ubytovacieho zariadenia — ulica, číslo, PSČ  

Dátum začatia 

prechodného 

poskytovania odplatného 

ubytovania 

Dátum ukončenia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby 

Číslo telefónu pevná linka 

Číslo telefónu mobil 

E-mailová adresa 

Propagácia zariadenia 

(názov portálu) 

na internetovom portáli 

*Nehodiace sa preškrtnite 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úpiné. 

V Pezinku, 	  
podpis a pečiatka zodpovednej osoby 



Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu 
trvania preukázatel'ného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu 
stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ  
údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať  prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať  proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe 
rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné práva si 
dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail gdnr@msupezinok.sk.. 



Príloha č. 4 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 
č. účtu: 6602006001/5600 
IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 

VÝKAZ K DANI ZA UBYTOVANIE za 	štvrťrok 20 	 
VZN č. 15/2015 o miestnych daniach v znení d'alších VZN 

Platiteľ  dane: 
Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikateF 
Právnická osoba 

Platiter dane, adresa 

Kategória zariadenia 

Ubytovacia kapacita 

štatutárny zástupca 

meno, priezvisko, dátum nar. 

adresa 

názov ubytovacieho zariadenia 

adresa ubytovacieho zariadenia 

   

IČO/ dátum nz rodenia : 

 

telefón: 

  

počet u bytova ných 

počet prenocovaní 

Sadzba 1,00 €/oso ba/prenocova nie 

Daň" spolu : Eur 

Daň  je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka, variabilným symbolom je 
IČO/dátum narodenia platiteľa dane. 

Platiteľ  dane je povinný Mestu Pezinok v lehote do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť  výkaz 

vybratej dane. 



Príloha: kópie mesačných pások elektronickej registračnej pokladnice za sledované obdobie (zákon č. 

289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znp.) 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úpiné. 

V Pezinku, 	  
podpis a pečiatka zodpovednej osoby 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č'.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu 
trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu 
stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ  
údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať  prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať  proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe 
rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podFa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné práva si 
dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail g,dpr@msupezinok.sk.. 



Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mestské zastupitel'stvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v (d'alej len 
„zákon"), sa dňa 28. 04. 2022 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN"). 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok (d'alej len „mesta") č. 15/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 

Štvrtá časť  
Daň  za užívanie verejného priestranstva 

1. § 12 ods. 2 znie : 
(2) Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely tohto všeobecného záväzného 

nariadenia sú ulice na území mesta uvedené vo VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste 
Pezinok v znení neskorších VZN. 
Zoznam ulíc z predmetného VZN tvorí prílohu č. 1. 

§ 12a ods. 12 znie : 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zberných nádob na odpad pre 
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, vo výške 0,25 E/m2/deň. 

2. § 14 ods. 1 po dopinení znie : 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je osobitné užívanie 

verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. 
Pre potreby stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 

je vymedzené verejné priestranstvo ulicami, najmä Radničné námestie, M. R. Štefánika, 

Holubyho, Potočná, Farská, Fortna, Kollárova, Meisslova, Kupeckého, Moyzesova, 
Jesenského, Mladoboleslavská a Zámocký park. 

3. § 15 ods. 2 a 3 znie : 
(2) Oznámenie podľa odseku 1 podá daňovník písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto 

VZN. 

(3) Ak daň' ová povinnosť  zanikne a verejné priestranstvo je uvedené do pôvodného stavu, 



daňovník oznámi túto skutočnosť  správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 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 zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

4. V § 16 ods. 1 sa dopĺňa bod č. 3 

3. užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračn 'ych služieb podnikateFmi, 

ktorí mali z dôvodu opatrení orgánov verejnej moci v roku 2021 sťažené užívanie prevádzky, 

a to od účinnosti tohto VZN do 31.12.2022 za predpokladu, že daňovník oznámil svoj zámer 

osobitného užívania verejného priestranstva do 30.04.2022. 

5. § 16 ods. 2 sa ruší. 

Piata čast' 
Daň  za ubytovanie 

6. Nové § 17, § 17a a § 17b znejú : 

§ 17 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 

až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (d'alej len "zariadenie"), ktorým je 
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie 

zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na 
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v 
bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie 

poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. 

§ 17a 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane 
v jednom kalendárnom roku. 

§ 17b 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. 

7. § 18 ods. 1 až ods. 4 po dopinení znejú : 

§ 18 
Plnenie daňovej povinnosti a spôsob vedenia evidencie 



(1) Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ  dane, alebo zástupca platitel'a dane, ktorí sú 

definovaní v § 38 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

(2) Platiteľ  dane je povinný viesť  podrobnú evidenciu fyzických osôb v listinnej podobe alebo 

elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie 

poskytnuté. 
Evidenčná kniha obsahuje tieto údaje : 
a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, 
b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, 
c) číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť  občiansky preukaz, cestovný pas alebo 

iný doklad preukazujúci totožnosť  daňovníka 

d) dĺžka pobytu (počet prenocovaní) 

(3) Platiteľ  dane je povinný správcovi dane oznámiť, že namiesto neho daň  z časti alebo úpine 

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

dane. 

(4) Platiteľ  dane je povinný vydať  osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení poskytujúcom odplatné 
prechodné ubytovanie doklad, ktorý obsahuje najmä : 
a) názov a IČO platiteľa dane, 
b) počet ubytovaní 
c) dátum od kedy a do kedy bolo ubytovanie poskytnuté 
d) výšku dane. 

8. § 19 ods. 1 až ods. 3 po dopinení znejú : 

§ 19 

Oznamovacia povinnost' a splatnost' dane 

(1) Platiteľ  dane — prevádzkovateľ  zariadenia je povinný : 
a) oznámiť  písomne správcovi dane najneskôr v deň  začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu a ukončenie poskytovania odplatného 
prechodného ubytovania najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania 

odplatného prechodného ubytovania, oznámiť  všetky zmeny skutočností rozhodujúcich 

pre určenie dane do 30 dní odo dňa, ked' tieto skutočnosti nastali, na tlačive uvedenom 

v prílohe č. 3, 
b) podávať  v lehote do 15. dňa po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka písomný 

výkaz k dani za ubytovanie na tlačive uvedenom v prílohe č. 4. 

(2) Daň  je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka. 

(3) Daň  za ubytovanie sa platí na účet správcu dane uvedený vo výkaze k dani za ubytovanie 

na príslušné štvrťroky, hotovosťou alebo platobnou kartou do 300 eur do pokladne 

mestského úradu. 



9. 
§ 30 

Záverečné ustanovenia 

(1) 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta 
www.pezinok.sk  v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 a s uplatnením pripomienok podl'a § 6 ods. 4 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom odo dria jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta 

Pezinok. 
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom 

úrade Pezinok. 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 

10. Driotri účinnosti tohto VZN sa rušia prílohy č. 1 až č. 5 a nové znenia príloh č. 1 až č. 4 znejú : 



Príloha č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Por. číslo Názov ulice Por. číslo Názov ulice 

1. 1. mája 2. Alfonza Šilhára 
3. Baba 4. Banícka 
5. Bernolákova 6. Bratislavská 
7. Bottova 8. Bystrická 
9. Cajlanská 10. Cintorínska 
11. Černicová 12. D. Virgoviča 
13. Dobšinského 14. dona Sandtnera 
15. Dr. Bokesa 16. Dr. Štohla 
17. Drevárska 18. Družstevná 
19. Eugena Suchoňa 20. F.P. Drobiševa 
21. Fajgalská cesta 22. Fándlyho 
23. Farská 24. Fortna 
25. Fraňa Krára 26. gen. Goliana 
27. gen. Pekníka 28. gen. Svobodu 
29. gen. Viesta 30. Glejovka 
31. Gogorova 32. Gorkého 
33. Grobská cesta 34. Hasičská 
35. Hečkova 36. Hollého 
37. Holubyho 38. Hrnčiarska 
39. Hroznová 40. Hurbanova 
41. Hviezdoslavova 42. Jamnických 
43. Javorová 44. Jána Raka 
45. Jesenského 46. Jilemnického 
47. Jiráskova 48. Kalinčiakova 
49. Kamenice 50. Kataríny Franklovej 
51. Kollárova 52. Komenského 
53. kpt. Jaroša 54. Krížna 
55. Krkavec 56. Kučišdorfská dolina 
57. Kukučínova 58. Kupeckého 
59. Kutuzovova 60. Kuzmányho 
61. Radničné námestie 62. Liesková 
63. L. Novomeského 64. Leitne 
65. Lesnícka 66. Limbašská cesta 
67. Ľudovíta Rajtera 68. M.R. Štefánika 
69. Mahulanka 70. Majakovského 
71. Malacká cesta 72. Malokarpatská 
73. Markušova 74. Matúškova 
75. Meisslova 76. Mierová 
77. Mladoboleslavská 78. Mlynárska 
79. Moyzesova 80. Muškátová 
81. Myslenická 82. Mýtna 
83. Na bielenisku 84. Najmarova 
85. Nálepkova 86. Nerudova 
87. Nezábudková 88. Nová 
89. Obchodná 90. Obrancov mieru 
91. Okružná 92. Orešie 
93. Panholec 94. Panský chodník 



95. Podhorská 96. Pod kalváriou 
97. Podkarpatská 98. Pod lipou 
99. Potočná 100. Pri mlyne 
101. Puškinova 102. Púpavová 
103. Rázusova 104. Reisinger 
105. Richarda Rétiho 106. Rozálka 
107. Rulandská 108. Ružová 
109. Rybníček 110. Sama Chalupku 
111. Sasinkova 112. Saulaková 
113. Senecká 114. Schaubmarova 
115. Silvánová 116. Sládkovičova 
117. Slnečná 118. Slnečné údolie 
119. SNP 120. Stupy 
121. Suvorovova 122. Svätojurská 
123. Svätoplukova 124. Šafárikova 
125. Šancová 126. Šenkvická cesta 
127. Šteberlova 128. Št. Polkorába 
129. Štúrova 130. Švermova 
131. Talihov dvor 132. Tehelná 
133. Tolstého 134. Topoľová 
135. Trnavská 136. Trnková 
137. Vajanského 138. Veltlínska 
139. Vincúrska 140. Vinice 
141. Viničnianska cesta 142. Vinohradnícka cesta 
143. Za dráhou 144. Za hradbami 
145. Za koníčkom 146. Za panskou záhradou 
147. Záhradná 148. Záhumenice 
149. Zámocká 150. Zigmundíkova 
151. Zumberská 152. Žarnovických 
153. Železničná 



Príloha č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Mesto Pezinok 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Oznámenie vzniku* zániku* daňovej povinnosti 
za užívanie verejného priestranstva 

podl'a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Meno a priezvisko fyzickej osoby*: 

Obchodné meno právnickej osoby*: 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby*: 

Sídlo právnickej osoby*: 

Rodné číslo fyzickej osoby*: 

IČO právnickej osoby*: 

Názov a adresa prevádzky*: 

Telefón/fax/e-mail: 

Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené, alebo súhlasu správcu 
verejného priestranstva: 

Účel užívania verejného priestranstva: 

Miesto užívania verejného priestranstva: 

Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: 	  do : 	  
Skutočná výmera v m2 



Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý/á právnych 
následkov nepravdivého alebo neúpiného oznámenia. 

V Pezinku, dňa 	  

podpis a pečiatka daňovníka 

*čo sa nehodí, preškrtnite 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za užívanie verejného priestranstva. Doba platnosti 
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje 
budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú 
zlikvidované. Prevádzkovateľ  údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať  prístup k 
jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je 
nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie 
o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné 
práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail gdpr@msupezinok.sk.. 

o) vypiní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 



Príloha č. 3 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

OZNÁMENIE 

VZNIK /ZMENA/ ZÁNIK* poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

Platiteľ  dane 

Adresa — ulica, číslo, PSČ  

IČO / dátum narodenia 

DIČ  

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovatel'a 

Číslo účtu IBAN 

Názov ubytovacieho zariadenia 

Kategória ubytovacieho zariadenia 

Ubytovacia kapacita 

Adresa ubytovacieho zariadenia — ulica, číslo, PSČ  

Dátum začatia 

prechodného 

poskytovania odplatného 

ubytovania 

Dátum ukončenia 

prechodného 

poskytovania odplatného 

ubytovania 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby 

Číslo telefónu pevná linka 

Číslo telefónu mobil 

E-mailová adresa 

Propagácia zariadenia na internetovom portáli 

(názov portálu) 

*Nehodiace sa preškrtnite 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úpiné. 

V Pezinku, 	  
podpis a pečiatka zodpovednej osoby 



Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu 
trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu 
stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ  
údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať  prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať  proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe 
rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podFa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné práva si 
dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail gdpr@msupezinok.sk.. 



počet u bytova ných 
počet prenocovaní 

1,00 €/osoba/prenocovanie Sadzba 

Daň  spolu : Eur 

Príloha č. 4 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2015 v znení d'alších VZN 

Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 
č. účtu: 6602006001/5600 
IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 

VÝKAZ K DANI ZA UBYTOVANIE za 	štvrt'rok 20 	 
VZN č. 15/2015 o miestnych daniach v znení d'alších VZN 

Platitel' dane: 
Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikateľ  
Právnická osoba 

Platiteľ  dane, adresa 

Kategória zaria denia 

Ubytovacia kapacita 

štatutárny zás tupca 

meno, priezvi .ko, dátum nar. 

adresa 

názov ubytovacieho zariadenia 

adresa ubytovaci eho zariadenia 

IČO/ dátum na rodenia : 

telefón: 

Daň  je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho Stvrťroka, variabilnym symbolom je 
IČO/dátum narodenia platiteľa dane. 

Platiteľ  dane je povinný Mestu Pezinok v lehote do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť  výkaz 
vybratej dane. 



Príloha: kópie mesačných pások elektronickej registračnej pokladnice za sledované obdobie (zákon č. 
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znp.) 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úpiné. 

V Pezinku, 	  
podpis a pečiatka zodpovednej osoby 

Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 

Mesto Pezinok spracúva vyššie uvedené osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za účelom 
spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu 
trvania preukázatel'ného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu 
stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ  
údaje d'alej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať  prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať  proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe 
rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať  návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. Predmetné práva si 
dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu prevádzkovateľa : Mesto Pezinok, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail gdprmsupezinok.sk.. 
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