
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č.  9/2022 zo dňa 14.12.2022 

o miestnych daniach 
 

 
Mesto Nová Baňa v súlade  s  ustanovením §6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
 (1)  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na 
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s 
účinnosťou od 1. januára 2023  
a) daň za psa, 
b) daň za ubytovanie, 
c) daň za predajné automaty, 
d) daň za nevýherné hracie prístroje, 
e) daň za jadrové zariadenie. 
  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 
daní podľa ods. 1 na území mesta Nová Baňa. 
 
 

Článok II. 
Daň za psa 

 
(1) Správca dane  určuje na území mesta Nová Baňa  sadzbu dane za psa 

a)   10,00 eur  ročne  za  každého  psa  chovaného  pri  rodinnom  dome  v mestských 
častiach, ktorými sú:        
I.  ŠTÁLE    (Bačova  cesta,  Bexápel,  Bôrina,  Feriancov  rígeľ,  Hornozemská  cesta,  
Hrabcova  cesta, Kolibská  cesta,  Kozákova  dolina,  Kútovská  cesta,  Laznícka  cesta,  
Lietajova  cesta,  Matiašova  cesta, Slameníkova  cesta,  Poliačikova  cesta,  Pelúchova  cesta,  
Poľná cesta, Potočná cesta, Rekreačná cesta, Sadovnícka  cesta,  Sedlova  cesta,  Štefankova  
cesta, Tajch, Viničná cesta, Prírodná), 
II. STARÁ HUTA,   
III. BUKOVINA 
IV.CHOTÁR   
b) 15,00 eur ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome v ostatných častiach mesta 
a za psa chovaného právnickou osobou, ktorá nie je zriadená na podnikanie,   
c)  34,00  eur  ročne  za  každého  psa  chovaného  v  byte  hromadnej  bytovej výstavby,  
alebo  v byte slúžiacom pre verejné účely,     
d)  34,00  eur  ročne  za  každého  psa,  ktorý  je  využívaný  na  podnikateľské  účely  alebo  
umiestnený  v podnikateľskom objekte.  
 
 (2) Daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome v meste Nová Baňa, ktorý drží psa 
pri rodinnom dome je povinný predložiť správcovi dane písomné prehlásenie potvrdené 
správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je držaný v bytovom dome.  
  



 
Článok III. 

Daň za ubytovanie 
 

 (1)  Platiteľ dane je povinný podať písomné oznámenie k dani za ubytovanie v lehote 
do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania  ubytovacieho zariadenia. 
 

(2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi  dane všetky zmeny 
skutočností týkajúcich sa daňovej povinnosti  v lehote do 30 dní odo dňa kedy tieto 
skutočnosti nastali a v lehote do 30 dní písomne oznámiť ukončenie prevádzkovania 
ubytovacieho zariadenia.   
 

(3) V oznámení k dani za ubytovanie platiteľ dane uvádza  ak ide o fyzickú osobu 
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu 
alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo 
a sídlo.  Platiteľ dane ďalej v oznámení  uvádza údaje o ubytovacom zariadení, a to názov  
a adresu ubytovacieho zariadenia, ubytovaciu kapacitu, meno zodpovednej osoby a dátum 
začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia alebo dátum  ukončenia prevádzkovania 
ubytovacieho zariadenia. 
 
 (4)  Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,35 eura na jednu 
osobu a prenocovanie. 
 

(5) Platiteľ dane písomne predloží zúčtovanie dane za ubytovanie za každé ubytovacie 
zariadenie na území mesta. Zúčtovanie dane  platiteľ dane vykoná 1 x štvrťročne v lehote do 
15 dní od skončenia príslušného štvrťroka s predložením knihy ubytovaných za príslušné 
zúčtovacie obdobie k nahliadnutiu správcovi dane. 

 
(6) V zúčtovaní dane platiteľ dane uvedie ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, 

titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, 
ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo.  Platiteľ dane 
ďalej v zúčtovaní dane  uvádza  názov a adresu ubytovacieho zariadenia, zúčtovacie obdobie, 
počet ubytovaných osôb a počet prenocovaní. 

 
(7) Platiteľ dane odvedie vybranú daň správcovi dane do 20 dní  po skončení štvrťroka 

zdaňovacieho obdobia na účet mesta Nová Baňa alebo v hotovosti do pokladne Mestského 
úradu v Novej Bani. 
 
 
 

Článok IV. 
Daň za predajné automaty 

 
(1) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 33,20 eur za jeden predajný automat 

a kalendárny rok. 
 
 
 
 
 



Článok V. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
(1) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 16,60 eur za jeden nevýherný hrací 

prístroj a kalendárny rok. 
 
 

Článok VI. 
Daň za jadrové zariadenie 

 
 (1) Zastavané územie mesta Nová Baňa sa nachádza v 3. pásme ohrozenia jadrovým 
zariadením v Mochovciach, t.j. v pásme nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. 
 
 (2) Sadzba dane za jadrové zariadenie je  0,0006 eura za m2. 

 
 

Článok VII. 
Spoločné ustanovenia 

(1) Správca dane určuje, že  daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné 
hracie prístroje a daň z nehnuteľností v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.  

 
 
 

Článok VIII. 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 (1)  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach a 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým 
sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 
13.12.2012 o miestnych daniach.  
 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 29.11.2022 do 14.12.2022 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 10/2022 dňa 14.12.2022. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2022 do 
30.12.2022 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 
 
 
 
 
 
       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
          primátor mesta 

 
 


