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Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR
SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s
použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o správe daní a poplatkov) vydáva pre mesto Bojnice

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bojnice č. 6/2008
o miestnych daniach
DAŇ Z POZEMKOV
Článok 5
Základ dane
Hodnota pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemkov v m2, je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - k. ú. Bojnice 0,2941 eura/m2 8,86 Sk/m2
- k. ú. Dubnica 0,2433 eura/m2
7,33 Sk/m2
b) trvalé trávnaté plochy
– k. ú. Bojnice 0,0849 eura/m2
2,56 Sk/m2
2
- k. ú. Dubnica 0,0481 eura/m
1,45 Sk/m2
c) záhrady
4,64 eur /m2 140,- Sk/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,2323 eura/m2
7,- Sk/m2
e) rybníky s chovom rýb a ost. hospod. využív. vodné plochy 0,1327 eura/m2
4,- Sk/m2
2
f) zastavané plochy a nádvoria
4,64 eur /m
140,- Sk/m2
g) stavebné pozemky
46,47 eur/m2 1.400,- Sk/m2
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
4,64 eur /m2 140,- Sk/m2
DAŇ ZO STAVIEB
Článok 7
Sadzba dane
1. Správca dane na území mesta Bojnice určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,066 eura/m2
2,- Sk/m2
- v časti mesta Kúty sa táto sadzba stanovuje vo výške
0,033 eura/m2
1,- Sk/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,099 eura/m2
3,- Sk/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
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na individuálnu rekreáciu
0,497 eura/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
0,265 eura/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,327 eur /m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
1,327 eur /m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,663 eura/m2

15,-

Sk/m2

8,- Sk/m2
40,-

Sk/m2

40,- Sk/m2
20, - Sk/m2

2. V časti mesta vymedzenej súborom pozemkov:
trvalé trávnaté porasty – p. č. 2952/1, p. č. 2952/6, p. č. 2952/7, p. č. 2952/8, p. č. 2952/9, p. č.
2952/10, p. č. 2952/11, p. č. 2952/12, p. č. 2952/13, p. č. 2952/21, p. č. 2955, p. č. 2956, p. č.
3545/4, p. č. 3542/3, p. č. 3539/6, p. č. 3540/3, p. č. 3540/2, p. č. 3539/5, p. č. 3541/1, p. č.
3542/7, p. č. 3542/8, p. č. 3542/9, p. č. 3542/10, p. č. 3541/3, p. č. 3540/6, p. č. 3540/1, p. č.
3542/12, p. č. 3542/5, p. č. 3542/6;
orná pôda – p. č. 3543/2, p. č. 3543/19, p. č. 3543/20, p. č. 3543/21, p. č. 3543/22, p. č.
3543/23, p. č. 3543/24, p. č. 3543/25, p. č. 3543/26, p. č. 3543/27, p. č. 2523/10, p. č. 2523/2,
p. č. 2525/2, p. č. 1263, p. č. 1264, p. č. 1226, p. č. 1228, p. č. 1229, p. č. 1230, p. č. 1233, p.
č. 1234, p. č. 1235, p. č. 1236, p. č. 1237, p. č. 2523/16, p. č. 2523/17, p. č. 2523/18, p. č.
2523/19, p. č. 2523/20, p. č. 2523/21, p. č. 2523/28, p. č. 3543/29, p. č 3543/32, p. č. 3543/33,
p. č. 2523/23, p. č. 2523/22;
zastavané plochy a nádvoria – p. č. 3545/5, p. č. 2554/2, p. č. 2526/2, p. č. 2570/2, p. č.
3540/4, p. č. 2554/1, p. č. 2558, p. č. 2506, p. č. 2507, p. č. 2508, p. č. 2509, p. č. 2510, p. č.
2511, p. č. 2512, p. č. 2513, p. č. 2514, p. č. 2515, p. č. 2516, p. č. 2517, p. č. 2518, p. č. 2519,
p. č. 2552/2, p. č, 2550/2, p. č. 2564, p. č. 2565, p. č. 2524/2, p. č. 2526/4, p. č. 2409/4, p. č.
2524/4, p. č. 2524/3;
ostatné plochy – p. č. 2527/3, p. č. 2570/3, p. č. 2555, p. č. 2556, p. č. 2557, p. č. 2561, p. č.
2562, p. č. 2563, p. č. 2503, p. č. 2504, p. č. 2505, p. č. 2527/9, p. č. 2570/4, p. č. 2570/5, p. č.
2527/10;
určuje správca dane ročnú sadzbu dane zo stavieb takto:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,033 eura/m2
1,- Sk/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,033 eura/m2
1,- Sk/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
0,033 eura/m2
1,- Sk/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
0,033 eura/m2
1,- Sk/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
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produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,033 eura/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
0,033 eura/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,033 eura/m2

Sk/m2

1,-

1,- Sk/m2
1,- Sk/m2

3. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,09 eura
(3,- Sk) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
V časti mesta Kúty správca dane určuje tento príplatok vo výške 0,01 eura (0,50 Sk);
v časti mesta vymedzenej v bode 2 čl. 7 tohto VZN vo výške 0,00 eur (0,06 Sk).
DAŇ Z BYTOV
Článok 8
Sadzba dane
Správca dane na území mesta Bojnice určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) byty
0,132 eura
4,- Sk/m2
b) nebytový priestor
0,132 eura
4,- Sk/m2
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá (100,- Sk) nebude vyrubovať ani
vyberať (§ 20 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Tretia časť
Daň za psa
Článok 15
Sadzba dane
1. Daň za jedného psa sa stanovuje ročne:
a) v rod. domoch, chovateľských osadách, záhradách,
v areáloch firiem,... v meste
9,95 eur
b) v rodinných domoch v okrajových častiach mesta
3,31 eur
c) v štvorbytovkách so záhradami
23,23 eur
d) v ostatných bytových domoch (činžiakoch)
49,79 eur
(do okrajových častí patria: osada Hlboké, osada Kúty a ulica Samoty)

300,- Sk
100,- Sk
700,- Sk
1.500,- Sk

Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 23
Sadzba dane
A. Za prechodné užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť (do tridsiatich
kalendárnych dní) platia tieto sadzby miestnej dane:
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a) za predaj potravin. výr.
– 3,31 eur/m2/deň
100,- Sk/m2/deň
b) za predaj alkohol. nápojov a tabak. výr.
– 3,31 eur/m2/deň
100,-Sk/m2/deň
2
c) za predaj ost. výrobkov (textil, darčeky,...) – 3,31 eur/m /deň
100,- Sk/m2/deň
d) za poskyt. služieb, mobil. a poul. predaj
– 3,31 eur/m2/deň
100,- Sk/m2/deň
2
e) za prezentáciu firmy a jej výrobkov
- 3,31 eur/m /deň
100,- Sk/m2/deň
B.
Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť (nad 30
kalendárnych dní) platia tieto sadzby miestnej dane:
a) predaj potravinárskych výrobkov
– 33,19 eur/m2/mesiac 1.000,- Sk/m2/mesiac
b) predaj alkohol. nápojov a tabak. výr. – 66,38 eur/m2/mesiac 2.000,- Sk/m2/mesiac
c) predaj ost. výr. (textil, darčeky,...)
– 66,38 eur/m2/mesiac 2.000,- Sk/m2/mesiac
d) poskyt. služieb, mobil. a poul. predaj – 33,19 eur/m2/mesiac 1.000,- Sk/m2/mesiac
e) umiestn. terasy na poskyt. reštaur. a pohost. služieb
– 4,97 eur/m2/mesiac
150,- Sk/m2/mesiac
2
Denná a mesačná sadzba dane platí za každý, aj neúplný, m plochy a za každý, aj
neúplný, deň alebo mesiac užívania verejného priestranstva.
C.
Za skládku:
a) tuhého paliva
– 0,16 eura/m2/deň
5,- Sk/m2/deň
(ak bude palivo z verejného priestranstva odstránené ešte počas dňa, v ktorom bolo na
verejné priestranstvo umiestnené, daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyberá)
b) ostatné druhy materiálu
– 0,33 eura/m2/deň 10,- Sk/m2/deň
(ak bude materiál z verejného priestranstva odstránený ešte počas dňa, v ktorom
bol na verejné priestranstvo umiestnený, daň za užívanie verejného priestranstva sa
nevyberá)
D.
Za umiestn. zariad. cirkusov, lunap. a iných atr. – 1,65 eur /m2/deň 50,- Sk/m2/deň.
E.
Za stavbárske lešenie a iné konštrukcie
– 0,33 eura/m2/deň 10,- Sk/m2/deň.
F.
Za umiestn. strojov, prístr., výkon prác s nimi – 0,33 eura/m2/deň 10,- Sk/m2/deň
(napr. okružná píla, ohýbačka kovových materiálov, a pod.)
G.
Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo sa
určuje paušálna ročná daň
- 165,96 eur
5.000,- Sk.
H.
Daň za trvalé parkovanie vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska sa
stanovuje:
a) pre osobné vozidlá
na 33,19 eur mesačne
1.000,- Sk mesačne;
b) pre dodávky a minibusy
na 99,58 eur mesačne
3.000,- Sk mesačne;
c) pre nákladné vozidlá a autobusy na 165,96 eur mesačne
5.000,- Sk mesačne
za každý aj neúplný mesiac, počas ktorého je verejné priestranstvo užívané vyššie uvedeným
spôsobom.
I.
Daň za vykonanie rozkopávky na verejnom priestranstve, na ktorú bolo vydané
povolenie MsÚ je stanovená vo výške
0,66 eura/m2/deň
20,- Sk/m2/deň.
2
J.
Daň za ost. bližšie nešpecifik. záber ver. pr.
0,33 eura/m /deň
10,- Sk/m2/deň.
K.
Daň za nepovolené užívanie ver. Priestr.
3,31 eur /m2/deň
100,- Skm2/deň.
Sadzba dane sa počíta za každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň.
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Článok 30
Sadzba dane
1. Sadzba dane je:
a) 0,50 eura
b) 1,00 euro

15,- Sk za deti nad 6 rokov do 18 rokov veku za osobu a prenocovanie;
30,- Sk za osoby nad 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.

Šiesta časť
Daň za predajné automaty
Článok 35
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a) za jeden predajný automat vydávajúci ochranné zdravotné pomôcky za každý aj začatý
kalendárny rok
33,19 eur
1.000,- Sk ročne;
b) za ost. predajné aut. za každý aj začatý kal. rok
99,58 eur
3.000,- Sk ročne.
Daň je splatná v lehote stanovenej platobným výmerom.

Siedma časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 41
Sadzba dane
Sadzba dane je 165,96 eur (5.000,- Sk) za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny
rok. Daň je splatná v lehote uvedenej v platobnom výmere.

Záverečné ustanovenia
Článok 44
Účinnosť
1. Príloha č. 1 k VZN č. 6/2008 o miestnych daniach bola schválená uznesením MsZ č.
240/2008 dňa 26.11.2008.
2. Príloha č. 1 k VZN č. 6/2008 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009.

František Tám
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2008 bola po schválení MsZ zverejnená 27.11.2008 po dobu 15 dní.
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