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Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia $ 6 v spojení s ustanovením $ 4, ods. 3, písm. c 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 
369/1990 Zb.) a ustanoveniami $ 30 až $ 36 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 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica 
č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej nariadenie). 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

$1 

Predmet úpravy 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa $ 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona č. 
369/1990 Zb. v nadväznosti na $ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. rozhodlo, že Mesto Banská 
Bystrica, ako správca dane s účinnosťou od I. januára 2012 vyberá miestnu daň za užívanie 
verejného priestranstva. 

1. Toto nariadenie určuje základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob 
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej 
povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a 
zníženia dane, spôsob vyberania dane, lehoty a spôsob odvodu dane. 

Správu dane vykonáva Mesto Banská Bystrica prostredníctvom príslušných organizačných 
útvarov Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len správca dane). 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

82 

Predmet dane 

. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré 
mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občianskeho zákonníka, Obchodného 
zákonníka). 

3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je: 

. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, 
umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, zariadenia cirkusu a zábavnej 
technickej činnosti, a pod.
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3.2. umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah a 
pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia staveniska, 
umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, 

3.3. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie 
vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo 
vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové 
vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste v zmysle dopravného 
značenia. 

4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v 
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

5. Osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnením zariadení ako napr. sklápacie, 
prenosné garáže a pod. nie je na území mesta povolené. 

83 

Daňovník 

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

84 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
2 v m“. 

85 

Sadzba dane 

1. Za umiestnenie zariadení uvedených v $ 2 ods. 3.1. stanovuje správca dane sadzby dane za 
užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj začatý m? a každý aj začatý deň 

  

  

  

    

nasledovne: 

Lokalita Centrum Stred mesta Okrajové časti 

(raž zariadenia štá zariadenia čr zariadenia — cirkusy 
Doba umiestnenia uby slúžiace dl slúžiace ut slúžiace zábavná 

P podujatiu P podujatiu P podujatiu tech. činnosť 

do 1 mesiaca 0,50 €j 5,00 €| 0,40 € 4.00 € 0,26 €j 2,00 € 0,26 €| 

do troch mesiacov 0,33 € 4,00 € 0,26 €j 3,00 € 0,19 € 1,00 € 0.50 €j 

viac ako tri mesiace 0,23 € 3,00 €) 0,19 € 2,00 € 0,16 € 0,50 €| 0,66 €               
  

Vysvetlivky k bodu 1 tohto ustanovenia: 
a) Terasy - exteriérové sedenie, ktorým sa rozširuje odbytová plocha zariadení 

reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru zriadené pred 
prevádzkarňami.



  

          

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA Platnosť od: 

č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 01.01.2012 

ZD 24/2011 427 
  

b) Pulty - predajné zariadenia (napr. stoly, stojany a pod.) umiestnené na verejnom 
priestranstve. 

c) Rozdelenie územia mesta podľa lokalít pre určenie sadzby dane: 
Centrum: 
Nám. SNP, Nám. Š. Moysesa, Dolná ul. 
Stred mesta: 

Vajanského nám., Kuzmányho ul., Národná ul., Ul. J. Cikkera, Ul. F. Švantnera, 
Štefánikovo nábrežie, Kapitulská ul., Horná ul. v úseku od Nám. Š. Moysesa po križovatku 
s Komenského ul., Komenského ul. v úseku od križovatky s Hornou ul. po križovatku s 
Kollárovou ul., Kollárova ul. v úseku od križovatky s Komenského ul. po Nám. Š. Moysesa, 
Lazovná ul. v úseku od križovatky s Katovnou ul. po Nám. SNP, Katovná ul., Strieborné 
námestie, Ul. Dolná Strieborná, UI. Horná Strieborná, Skuteckého ul. v úseku od križovatky 
s Komenského ul. po Hornú ul. 

Okrajové časti: 
Zóny sídlisk Sásová - Rudlová, Fončorda, Radvaň, Podlavice a ostatné ulice v meste Banská 
Bystrica. 

2. Za umiestnenie zariadení uvedených v $ 2 ods. 3.2. stanovuje správca dane sadzbu dane za 
užívanie verejného priestranstva 0,50 Eura za každý aj začatý m? a každý aj Začatý deň, 
pokiaľ nie je stanovená paušálna daň. Paušálnu daň určuje správca dane s prihliadnutím na 
veľkosť zaujatého verejného priestranstva, dobu a účel užívania verejného priestranstva. 

3. Za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska v zmysle 8 2 ods. 3.3 stanovuje 
správca dane sadzby dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne: 
a) 0,10 Euro za každý aj začatý m? a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia 

parkovacieho miesta na existujúcej parkovacej ploche pre fyzickú osobu, 
b) 0,15 Euro za každý aj začatý m? a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia 

parkovacieho miesta na existujúcej parkovacej ploche pre fyzickú osobu — podnikateľa a 
právnickú osobu, alebo fyzickú osobu, ktorá má v užívaní vozidlo fyzickej osoby — 
podnikateľa alebo právnickej osoby, 

c) 0,00 Euro za každý aj začatý m? a každý aj začatý deň v prípade vyhradenia 
parkovacieho miesta na novovybudovanej parkovacej ploche v zmysle zmluvy o 
výstavbe parkovacieho miesta počas doby platnosti nájomnej zmluvy. Doba platnosti 
nájomnej zmluvy bude úmerná výške vloženej investície daňovníka podľa koeficientu: 

doba platnosti zmluvy (v rokoch) — vložená investícia / 200 Eur. 
Doba platnosti nájomnej zmluvy bude zaokrúhlená na celé mesiace smerom nahor. 

86 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
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Oznamovacia povinnosť 

Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva podľa $ 2 ods. 
3.1. tohto nariadenia najneskôr 2 týždne pred umiestnením zariadenia. V žiadosti uvedie 
obchodné meno a názov, IČO, DIČ, DIČ DPH, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. 
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo daňovníka. Ďalej uvedie lokalizáciu 
umiestnenia zariadenia, požadovanú plochu v m? s náčrtom lokalizácie zabratia, dobu a účel. 
K žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. 

Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva podľa $ 2 ods. 
3.2. tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V žiadosti uvedie 
obchodné meno a názov, IČO, DIČ, DIČ DPH, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. 
Ak ide o fyzickú osobu, uvedie adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka. Ďalej 
uvedie miesto užívania ulicu a popisné číslo objektu, účel a rozsah užívania (m?), dobu 
užívania, meno alebo názov. 

Daňovník je povinný najneskôr 4 týždne pred začiatkom trvalého parkovania požiadať 
správcu dane o osobité užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla podľa 
$ 2 ods. 3.3. tohto nariadenia. 

Daňovník — fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta 
viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní 
Žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedené meno, adresa 
trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta 
bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu — ulica, pred alebo pri akom popisnom 
čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená celková situácia dopravného značenia IP 16 
(parkovisko — parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre 
vyhradené parkovanie) s jedným evidenčným číslom vozidla uvedenom v žiadosti, V 10d 
(parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a 
kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené. V 
prípade, že ide o fyzickú osobu — podnikateľa, ktorého sídlo firmy je totožné s miestom jeho 
trvalého pobytu, potom môže daňovník požiadať o vyhradenie len jedného parkovacieho 
miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu. V prípade, že ide o fyzickú osobu, ktorá má 
v užívaní vozidlo fyzickej osoby — podnikateľa alebo právnickej osoby, daň za užívanie 
verejného priestranstva — trvalé parkovanie vozidla mu bude vyrubená podľa $ 5, ods. 3, 
písm. b). 

Daňovník — právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného 
k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní 
žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedený obchodný názov, 
sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta — ulica, pred alebo pri akom popisnom 
čísle objektu, koľko parkovacích miest a k žiadosti musí byť priložená celková situácia 
dopravného značenia IP 16 (parkovisko — parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 
(dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s evidenčnými číslami vozidiel alebo 
názvom spoločnosti uvedeným v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s 
označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre 
ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.
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I, 

Pokračovanie vyhradenia parkovacieho miesta (užívania verejného priestranstva 
podľa $ 2, ods. 3.3. tohto nariadenia v novom zdaňovacom období) okrem daňovníka, 
ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená v zmysle $ 9, ods. 3, 4: 

V prípade, že daňovník neoznámi správcovi dane 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho 
obdobia ukončenie osobitného užívania verejného priestranstva, správca dane vyrubí daň za 
nové zdaňovacie obdobie s platnosťou od 01.01. do 31.12. nového zdaňovacieho obdobia. 
Daňovník je povinný v prípade zmeny evidenčného čísla do 10 pracovných dní vykonať 
zmenu na dodatkovej tabuľke E 13 a následne zdokumentovanú zmenu (fotodokumentácia 
dodatkovej tabuľky, kópia osvedčenia o evidencii vozidla) doručiť správcovi dane. 

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 zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

V prípade ukončenia užívania priestranstva podľa $ 2, ods. 3.3 tohto nariadenia 
(vyhradenia parkovacieho miesta) daňovník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie 
zvislého dopravného značenia ku dňu ukončenia užívania verejného priestranstva. 

88 

Spôsob vyberania dane 

Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva platobným výmerom, 
pričom 

a) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podľa 8 2 ods. 3.1. tohto 
nariadenia je vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, v prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených správcom 
dane, 

b) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podľa $ 2 ods. 3.2. tohto 
nariadenia je vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, 

c) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podľa 8 2 ods. 3.3. tohto 
nariadenia vyrubí správca dane daň platobným výmerom s platnosťou do konca 
kalendárneho roka. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, v prípade splátok dane je daň splatná v lehotách 
určených správcom dane. Platobný výmer bude vydané iba v prípade, že pred bytovým 
domom, kde má žiadateľ trvalý pobyt, resp. sídlo firmy a kde žiada o vyhradenie 
parkovacieho miesta nie je na trvalé parkovanie vyhradených viac ako 40% parkovacích 
miest z celkového počtu parkovacích miest. 

89 

Oslobodenie alebo zníženie dane 

Primátor môže na základe žiadosti o odpustenie alebo zníženie dane za užívanie verejného 
priestranstva čiastočne alebo úplne oslobodiť daňovníka od platenia dane po dôslednom
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preskúmaní skutočností uvádzaných v žiadosti. 

Daň sa neplatí za verejné kultúrne podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez 
vstupného, alebo ktorého výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. 
Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie formou žiadosti na Mestskom úrade v Banskej 
Bystrici zároveň s predložením žiadosti o užívanie verejného priestranstva. 

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla pre 
osoby ťažko zdravotne postihnuté (ďalej len „ŤZP“), ktoré sa preukážu platným 
Komplexným posudkom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je 
uvedené, že sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Tento 
dokument overí správca dane s originálom. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje 
rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s adresou prepravovanej osoby. 
V prípade, že nejde o osoby ŤZP, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom a preukážu sa platným Rozhodnutím vydaným Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa vyhovuje ich žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyrubená daň je znížená o 50%. 

Od dane sú oslobodené rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom. 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

$ 10 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva č. 18/2011 bolo schválené uznesením MsZ č. 254/2011 dňa 
13.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012. 

 


