NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica
č. /2021 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta Banská Štiavnica
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta, predmet dane, vymedzenie historickej časti mesta, sadzby dane,
vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť daňovníka, spôsob vyberania
a platenie dane, oslobodenie od dane v historickej časti mesta.
Článok 2
Predmet dane
1) Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla, s celkovou hmotnosťou nad
3,5 t a vyhliadkové motorové vozidlo, je stanovenie podmienok pre vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta.
2) Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri
činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
Článok 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.
Článok 4
Základ dane
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
Článok 5
Vymedzenie historickej časti mesta
Historickou časťou mesta sa rozumie časť územia Mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá
zahŕňa ulice:
Akademická, Kammerhofská, Botanická, Vodárenská, Dolná Ružová, Horná Ružová,
Malá Okružná, Daniela Licharda, Jána Bottu, Námestie svätej Trojice, Radničné
námestie, Starozámocká, Samuela Mikovíniho, Viery Václavekovej, Antona Pécha,
Dolná Resla, Horná Resla, Jaroslava Augustu, Andreja Sládkoviča, Novozámocká,
Katova, Strieborná, Farská, Jána Palárika, Jána Hollého, Mierová, Alžbety Gwerkovej
– Gollnerovej, Andreja Kmeťa, Záhradná, Pod Červenou studňou
Článok 6
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je každý aj začatý deň alebo kalendárny rok.
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Článok 7
Sadzby dane
Sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti
mesta je:
a) 5,00 eur /deň za motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, zabezpečujúce
dovoz a odvoz nákladu rôzneho druhu, alebo stavebné, opravárenské a údržbárske
práce pre fyzickú osobu, alebo právnickú osobu so vzťahom k nehnuteľnosti na
uliciach v historickej časti mesta, alebo paušálna sadzba 1 000 eur za kalendárny rok
b) 15,00 eur/deň za motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktorého
držiteľ preukáže zvláštne užívanie komunikácie, alebo osobitné užívanie verejného
priestranstva v uliciach v historickej časti mesta
c) 40,00 eur/deň za vyhliadkové motorové vozidlo právnickej osoby a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie, alebo paušálna suma 5 000,-eur za kalendárny rok
Článok 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu
motorového vozidla z historickej časti mesta.
2) Za účelom splnenia oznamovacej povinnosti daňovníka v zmysle §64a zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
daňovník je povinný oznámiť správcovi dane písomne, najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať
motorovým vozidlom v historickej časti, môže daňovník použiť tlačivo, ktoré obsahuje
náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.
Článok 9
Správa, vyrubovanie a platenie dane
1) Správu dane vykonáva Mesto Banská Štiavnica.
2) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím.
3) Daň sa môže uhradiť :
a) Do výšky 300, 00 eur v hotovosti alebo platobnou kartou v Klientskom centre MsÚ.
b)Prevodným príkazom
4) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne 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. Na
oznámenie zániku daňovej povinnosti môže daňovník použiť tlačivo, ktoré tvorí prílohu
č.1 tohto nariadenia.
Článok 10
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodený :
a) správca dane
b) rozpočtové, príspevkové a obchodné organizácie zriadené správcom dane
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c) školy a náboženské spoločnosti
d) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá organizuje na verejnom priestranstve kultúrne,
alebo športové podujatie bez vstupného
e) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej správcom dane
zabezpečuje kultúrne podujatie, stavebné a iné akcie, ktorých organizátorom je mesto
f) fyzická a právnická osoba, ktorá zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej
časti mesta v čase od 6.00 hod do 10.00 hod.
g) prevádzkovateľ verejnej autobusovej dopravy, ktorú zmluvne zabezpečuje BBSK.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1) Na konanie vo veciach dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta sa vzťahujú osobitné predpisy:
a) Zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Na tomto VZN mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením
číslo /2021 zo dňa 2021. Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2022

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:
Dátum zvesenia z úradnej tabule:
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Príloha č. 1
Oznámenie vzniku/zániku * daňovej povinnosti - zámeru vojsť do historickej časti
Mesta Banská Štiavnica v zmysle VZN č. /2021 o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta
Oznamovateľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno*: ........................................................................................
Trvalý pobyt/sídlo a IČO*: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Telefónne číslo: .................................. e-mail: .......................................................................
Zodpovedný zástupca firmy (meno a priezvisko, titul): .............................................................
Termín vjazdu, (deň, týždeň, mesiac, rok): ...............................................................................
......................................................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Druh vozidla, evidenčné číslo ............................................
............................................
............................................
V ................................ dňa .............................

------------------------------------------Podpis oznamovateľa
* nevhodné prečiarknite
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