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Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami 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) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. 

rozhodlo, v nadväznosti na § 98 zákona, že Mesto Banská Bystrica ako správca dane (ďalej len správca 
dane), vyberá s účinnosťou od 1. januára 2012 

a) daň z nehnuteľnosti, 
b) daň za psa, 
c) daň za predajné automaty,  
d) daň za ubytovanie, 
e) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok). 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a poplatok, ktoré obec môže zaviesť, zrušiť, 

zmeniť sadzby, určiť oslobodenie a znížiť dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  
 

3. Zavedenie dane za užívanie verejného priestranstva je predmetom samostatného všeobecne záväzného 
nariadenia. 
 

4. Správu daní uvedených v ods. 1 vykonáva Mesto Banská Bystrica prostredníctvom oddelenia daní 
a poplatkov. 
 

5. Územie mesta Banská Bystrica, na účely tohto nariadenia tvoria katastrálne územia: KÚ Banská Bystrica 
č. 801062, KÚ Kostiviarska č. 801453, KÚ Kremnička č. 801381, KÚ Podlavice č. 801283, KÚ Radvaň 
č. 801241, KÚ Sásová č. 801101, KÚ Senica pri Banskej Bystrici č. 801411, KÚ Šalková č. 801402 a KÚ 
Uľanka č. 866423. 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov 
v bytovom dome (ďalej len daň z bytov). 

 
DAŇ Z POZEMKOV 

§ 2 
Základ dane  

 
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (ďalej len 
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orná pôda) a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1. zákona  
 

Katastrálne územie    Orná pôda  Trvalý trávnatý porast 
Banská Bystrica    0,2499 €/m2  0,0421 €/m2 
Kostiviarska    0,0995 €/m2  0,0199 €/m2  

Kremnička    0,4192 €/m2  0,0524 €/m2  

Podlavice    0,1928 €/m2  0,0368 €/m2  
Radvaň     0,1218 €/m2  0,0328 €/m2  

Sásová     0,1955 €/m2  0,0295 €/m2  

Senica pri Banskej Bystrici  0,3402 €/m2  0,0504 €/m2  

Šalková     0,2831 €/m2  0,0484 €/m2  

Uľanka     0,0995 €/m2  0,0175 €/m2  

 
Správca dane ustanovuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 v katastrálnom 
území Uľanka sa použije hodnota pozemku 0,0995 €/m2. 
 

2. Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné 
pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 
uvedenej v prílohe č. 2 zákona 

 
Skupina pozemku     
Záhrady 5,31 €/m2  
Zastavané plochy a nádvoria 5,31 €/m2  
Ostatné plochy  5,31 €/m2  
Stavebné pozemky 53,11 €/m2  

 
3. Základom dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 
a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
Ak daňovník túto hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu týchto 
pozemkov na 0,100 €/m2. 

 
§ 3 

Sadzba dane z pozemkov 
Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje nasledovne: 
 

a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 1,40% 
b) trvalé trávnaté porasty 1,40% 
c) za záhrady 0,60% 
d) za zastavané plochy a nádvoria 0,70% 
e) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy 0,80% 
f) za stavebné pozemky 0,75% 
g) ostatné plochy 0,70% 
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DAŇ ZO STAVIEB 
§ 4 

Sadzba dane zo stavieb 
1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

 
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu 
0,300 €/m2

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu, 0,200 €/m2

c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 0,600 €/m2

d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 0,900 €/m2

e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 3,600 €/m2

f) za  stavby  na  ostatné  podnikanie  a   na  zárobkovú  činnosť,  skladovanie 
a  administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 3,600 €/m2

g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) a f) 3,000 €/m2

 
2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 

podlažia nasledovne: 
 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 0,10 €/m2

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu, 0,33 €/m2

c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 0,10 €/m2

d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené  
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 0,33 €/m2

e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 0,33 €/m2

f) za  stavby  na  ostatné  podnikanie  a   na  zárobkovú  činnosť,  skladovanie 
a  administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 0,33 €/m2

g) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) a f) 0,33 €/m2
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DAŇ Z BYTOV 
§ 5 

Sadzby dane z bytov 
Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy sa určuje nasledovne: 

a) za byty, 0,330 €/m2

b) za nebytový priestor určený na účel: garáž, garážové státie,  0,900 €/m2

c) za nebytový priestor určený na účel: zariadenie školské a výchovné, zariadenie 
kultúrne a osvetové, 3,000 €/m2

d) za nebytový priestor, ktorého účel nie je uvedený písm. b) a c)   3,600 €/m2 
 

OSLOBODENIE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
§ 6 

Oslobodenie  od dane z nehnuteľností 
Správca dane ustanovuje, že  od dane z pozemkov oslobodí pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, 
urnové háje a rozptylové lúky. 

§ 7 
Zníženie dane z nehnuteľností 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov o 50% z daňovej 
povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich 
trvalé bývanie. 

2. Zníženie dane podľa ods. 1 sa poskytne na základe žiadosti daňovníka, po písomnom vyhlásení, že stavbu 
na bývanie, resp. byt im slúži na trvalé bývanie. 

3. Správca dane určuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane zo stavieb a dane z bytov 
je 62 rokov. 

4. Žiadosť o zníženie dane podľa ods. 1 až 3 sa podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia (t. j. v termíne 
na podanie daňového priznania), ktoré nasleduje po roku, v ktorom daňovník dosiahol 62 rokov.  

 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
§ 8 

Platenie dane 
Správca dane určí platenie dane z nehnuteľnosti v splátkach v platobnom výmere. V prípade, ak splátky nie 
sú určené v platobnom výmere, daň z nehnuteľností je splatná v zmysle zákona do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
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TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 
§  9 

Sadzba dane za psa 
1. Ročná sadzba dane za jedného psa je 36,00 eur. 

2. Ročná sadzba dane za psa, ktorý je chovaný alebo držaný fyzickou osobou (nie podnikateľom) nepretržite 
v rodinnom dome je znížená o 18,00 eur. 

3. Ročná sadzba dane za záchranárskeho psa Kynologickej záchranárskej brigády Banská Bystrica MS SČK 
je znížená o 33,00 eur. 

4. Vlastník psa, resp. držiteľ psa (ďalej len daňovník) si uplatňuje nárok na sadzbu dane za psa podľa ods. 2, 
v rámci oznamovacej povinnosti, na základe čestného vyhlásenia. V čestnom vyhlásení daňovník uvedie 
adresu rodinného domu, kde psa nepretržite chová, resp. drží. 

5. Ak si daňovník s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v inej nehnuteľnosti ako rodinný dom 
uplatňuje nárok na sadzbu dane podľa ods. 2 tohto nariadenia, musí predložiť potvrdenie o súhlase 
vlastníka alebo správcu rodinného domu, že pes je chovaný a držaný na adrese uvedenej nehnuteľnosti. 

6. Nárok na zníženie dane za psa podľa ods. 3 sa uplatňuje v každom zdaňovacom období na základe 
žiadosti kynologickej brigády, po predložení dokladu o vykonaní skúšky záchranárskeho psa. K žiadosti 
je potrebné predložiť aj zoznam vlastníkov psov s identifikačnými údajmi. 

7. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniknú podmienky, na základe ktorých bola znížená sadzba dane 
podľa ods. 2 alebo ods. 3, daňovník je povinný podať novú oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa, 
keď pes už nie je chovaný v rodinnom dome alebo vedený v Kynologickej záchranárskej brigáde Banská 
Bystrica MS SČK. 

 
§  10 

Spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti a náležitosti oznamovacej 
povinnosti 

1. Daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (po nadobudnutí psa 
staršieho ako 6 mesiacov napr. kúpou, darovaním, osvojením psa atď.), je povinný oznámiť túto 
skutočnosť písomne správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, vrátane údajov 
potrebných pre evidenciu psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. v znp., na predpísanom tlačive, ktoré 
určí správca dane. 

2. Ak zanikne daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť (úhyn, eutanázia, predaj, 
darovanie, odcudzenie psa atď.) daňovník je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane 
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, na tlačive, ktoré určí správca dane.  

3. Daňovník je povinný pri zmene ohlásených údajov nahlásiť správcovi dane tieto skutočnosti najneskoršie 
do 30 dní odo dňa zmeny týchto údajov.  

4. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o fyzickú osobu, minimálne tieto 
základné údaje:  
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- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa daňovník 
nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, 
ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje. 

5. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o podnikateľa alebo právnickú 
osobu, minimálne tieto základné údaje: 
- obchodné meno a názov, IČO, DIČ; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza sa aj rodné číslo 

daňovníka, DIČ (ak bolo pridelené), sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje, 
- ďalej údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 

doručovanie písomností v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
- uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z činnosti 

daňovníka. 

6. Okrem toho je daňovník povinný uviesť v oznamovacej povinnosti, adresu, kde sa pes trvale zdržiava, 
chová, resp. adresu kde sa prechodne drží, dátum od kedy je vlastníkom psa, približný dátum narodenia 
psa, vek psa, popis psa, meno psa. Pri zániku daňovej povinnosti číslo pridelenej známky, ktorú je 
daňovník povinný vrátiť, popis psa, dátum a dôvod zániku daňovej povinnosti. 

7. V rámci oznamovacej povinnosti, daňovník preukazuje skutočnosť, že pes nie je predmetom dane 
v zdaňovacom období, na základe príslušných dokladov: 
- potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe akreditácie,  
- potvrdenie útulku zvierat kde je pes umiestnený, 
- preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik 

(napr. vodiaci pes pre nevidiacich).  
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
§ 11 

Sadzba dane za predajné automaty 
 
Ročná sadzba dane za jeden predajný prístroj a automat (ďalej len automat), ktorý vydáva tovar za odplatu a 
je umiestnený v priestoroch prístupných verejnosti sa stanovuje na 54,00 eur.  
 

§ 12 
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty 

1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: obchodné 
meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, 
typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane. 

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie automatov. 

 
§ 13 

Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty 
1. Daňovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, oznámiť správcovi dane dátum umiestnenia, 

dátum presunu a dátum demontovania automatu na území mesta v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto 
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skutočnosť nastala. Daňovník okrem uvedeného dátumu nahlási aj miesto umiestnenia automatu, adresu 
kde bude alebo bol umiestený automat (obchodný názov spoločnosti, IČO, vlastníka nehnuteľnosti), typ 
a číslo automatu.  

2. V rámci oznamovacej povinnosti je daňovník povinný vyplniť registračný list k dani za predajné 
automaty vrátane prílohy (ďalej len PA), ktorá obsahuje identifikačné údaje o automatoch (typ automatu, 
číslo automatu) a miesto ich umiestnenia automatu (organizácia v ktorej je automat umiestnený, adresa 
organizácie, IČO, DIČ) adresa.  

3. Náležitosti registračného listu a prílohy stanový správca dane. 

4. Daňovník je povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. 

5. Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo k zmene údajov uvedených v registračnom liste vrátane 
prílohy, daňovník je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď 
táto skutočnosť nastala a zmeniť prílohu PA.  

6. Daňovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, nahlásiť správcovi dane presun automatu 
najneskôr v deň presunu a vyplniť novú prílohu PA. 

7. Daňovník, v rámci oznamovacej povinnosti, v registračnom liste je povinný uviesť minimálne: 
- obchodné meno a názov, IČO, DIČ a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú 

osobu, ktorá podniká aj rodné číslo, DIČ (ak bolo pridelené), 
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie 

písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. obchodné meno, sídlo 
zástupcu, IČO (doklad o splnomocnení je súčasťou oznamovacej povinnosti), 

- čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti. 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
§ 14 

Sadzba dane za ubytovanie 
Sadzba dane je 1,00 euro na osobu a prenocovanie daňovníka. 

§ 15 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie, 
je povinný podať správcovi dane oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. 
zmeny už nahlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

2. Platiteľ dane, poskytujúci ubytovanie v súkromí, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:  
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane 

nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, 
ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje, 

- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho 
zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,   

- zároveň je povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné 
prostriedky z výberu tejto dane. 
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3. Platiteľ dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu, je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť: 
- obchodné meno a názov, IČO, DIČ; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza sa aj rodné číslo 

platiteľa dane, sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje, 
- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 

doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné 
údaje, 

- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho 
zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,   

- zároveň je povinný uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné 
prostriedky z výberu tejto dane. 

§ 16 
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie 

1. Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len 
kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať 
na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi:  

- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovanej osoby, 
- deň príchodu, deň odchodu, 
- počet prenocovaní. 

 Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta. 

2. Platiteľ je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 1.  

3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za 
ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu a prenocovanie v zmysle platného všeobecne záväzného 
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie 
poskytnuté a výšku dane. 

§ 17 
Spôsob a lehota odvodu dane za ubytovanie 

1. Do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca platiteľ je povinný predložiť správcovi dane vyplnené 
hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území 
mesta na samostatnom tlačive. 

2. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane. 

3. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca. Platiteľ je povinný pri platbe uviesť 
variabilný symbol v tvare 153xxxxxxx; kde x je pridelené evidenčné číslo správcom dane a špecifický 
symbol, v ktorom platiteľ uvedie mesiac a rok odvodu, ktorého sa daň týka a konštantný symbol 
1144.   

ŠIESTA ČASŤ 
POPLATOK  

§ 18 
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Mesto Banská Bystrica stanovuje 
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a) paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 
ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, 

b) poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie, 

c) poplatok za množstvový zber pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.  
  

2. Základná sadzba paušálneho poplatku je 0,060 eura za osobu a kalendárny deň.  

3. Sadzba poplatku pre množstvový zber za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
odpadov sa stanovuje nasledovne: 

a) za 1 liter odpadu pri zbere do vriec o objeme 50 litrov 0,0500 eura 

b) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 110 litrov 0,0300 eura 

c) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 120 litrov 0,0300 eura 

d) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 240 litrov 0,0300 eura 

e) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 1100 litrov 0,0150 eura 

f) za 1 liter odpadu pri zbere do VOK o objeme 5000 litrov 0,0500 eura 

g) za 1 liter odpadu pri zbere do VOK o objeme 7000 litrov 0,0500 eura 

h) za 1 liter odpadu pri zbere do VOK s lisom o objeme 20000 litrov 0,0350 eura 

 
§ 20 

Dĺžka obdobia pre vyrubenie poplatku 
Správca dane určuje dĺžku obdobia pre vyrubenie poplatku jeden kalendárny rok. 

 
§ 21 

Forma a náležitosti poplatku za množstvový zber 
1. Správca dane určuje vyrubenie poplatku formou rozhodnutia za celé zdaňovacie obdobie. 

2. Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví, na základe žiadosti daňového subjektu, zmeny 
frekvencie odvozu a objemu zbernej nádoby dodatočným rozhodnutím na základe predloženého ohlásenia 
k poplatku a odsúhlasenia týchto zmien oddelením odpadového hospodárstva a údržby verejných 
priestranstiev. 

3. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí. 

4. Poplatok za odberné miesto sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý má uzavretú 
nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní zbernej nádoby prenajímateľa 
(ďalej len dohoda), v zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie kópie 
dohody nájomcom v rámci ohlasovacej povinnosti. Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v 
zozname právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane v rámci 
ohlasovacej povinnosti. 
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§ 22 
Ohlasovacia povinnosť k poplatku 

 
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si 

ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona do 30 dní odo dňa: 
a) vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov vyplniť tlačivo ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len ohlásenie). 

2. Poplatník (fyzická osoba) je povinný v ohlásení uviesť na predpísanom tlačive minimálne:  
- svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej 

len identifikačné údaje),  
- vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, 
- ostatných poplatníkov, za ktorých plní ohlasovaciu povinnosť. 

3. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (platiteľ) je 
povinný okrem údajov uvedených v ods. 2 uviesť za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú 
povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva alebo má oprávnenie 
užívať nehnuteľnosť platiteľa: 

- meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len 
identifikačné údaje); ak poplatník nemá na území mesta trvalý pobyt, tak je potrebné uviesť rodné 
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje). 

4. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas 
ktorých mal alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých poplatník 
nehnuteľnosť v meste užíval alebo bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje 
pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti. 

5. Poplatník právnická osoba alebo podnikateľ je povinný v ohlásení uviesť: 
- obchodné meno, plný názov, 
- IČO, DIČ; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné číslo, DIČ (ak mu bolo 

pridelené), 
- presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území mesta, 
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie 

písomností , 
- čísla účtov, vedených v bankách, na ktorých sú sústredené finančné prostriedky z jeho činnosti,  
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby (vreca), počet zberných nádob, 

frekvenciu odvozov, odberné miesta – tieto údaje musia byť odsúhlasené s oddelením odpadového 
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, 

- zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktoré využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe 
dohody; zoznam sa predkladá za každé odberné miesto. 

6. Poplatník, právnická osoba alebo podnikateľ je povinný doložiť správcovi dane výpis z obchodného 
registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva 
činnosť.  
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7. Nájomca je povinný predložiť správcovi dane kópiu platnej dohody vrátane dodatkov. Ak dohoda o 
používaní zbernej nádoby na komunálne odpady (prípadne dodatok k dohode) bude podpísaná v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, je nájomca povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej povinnosti do 30 dní odo 
dňa, keď táto skutočnosť nastala.  

8. Nájomca je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala údaje o platbách za komunálny 
odpad,  písomne oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu daňovej 
povinnosti, ak naďalej je právnická osoba alebo podnikateľ oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na území mesta. 

9. Ak poplatník podáva obci ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho poplatková povinnosť má byť nižšia alebo 
ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať predloží 
spolu s ohlásením (žiadosťou) aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia. 

10. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane vychádza z 
posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok. 

11. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie poplatku alebo nájomca 
nepredloží v stanovenej lehote správcovi dane dohodu, správca dane môže uložiť sankciu v zmysle 
daňového poriadku.  

§ 23 
Splatnosť poplatku 

Správca dane určí splatnosť a podmienky úhrady poplatku v platobnom výmere alebo rozhodnutí.  

 
§ 24 

Podmienky na vrátenie poplatku 
Správca dane v prípade preplatku, vráti preplatok za ostávajúce mesiace:  

a) na základe žiadosti daňového subjektu, ak 

b) daňový subjekt má vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti  vrátane príslušenstva 
a zároveň daňový subjekt určí formu vrátenia preplatku; t.j. v hotovosti alebo prevodom na účet po 
písomnom nahlásení čísla účtu a príslušnej banky, v ktorej je vedený.  

 
§ 25 

Podmienky na zníženie poplatku 
1. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok zníži, za obdobie, za ktoré poplatník obci 

preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní bez prerušenia v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území obce o 0,040 eura za osobu a kalendárny deň. 

2. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku podľa ods. 1 je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne 
vyplýva pobyt poplatníka mimo obce: 

 
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období 

vykonáva prácu mimo mesta Banská Bystrica (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý 
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preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o 
prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva) alebo 

- potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo mesta Banská Bystrica, vrátane dokladu, ktorý preukazuje 
ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, 
nájomná zmluva, potvrdenie o tom, že nájomná zmluva je naďalej platná) alebo 

- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva) alebo 
- potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, z ktorého vyplýva, že 

poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo 
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia alebo potvrdenie za 
akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia – 
originál,  

- potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí. 

3. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v bode 2, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa 
uplatňuje nárok na zníženie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol (alebo bude) 
poplatník neprítomný v obci bez prerušenia. 

4. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

5. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu, poplatok zníži o 0,030 eura na osobu a kalendárny 
deň, ak daňový subjekt (poplatník): 
- k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšil vek 62 rokov, 
- preukáže na základe potvrdenia príslušnej obce, že sa viac ako 90 dní bez prerušenia v zdaňovacom 

období zdržiava alebo bude zdržiavať v inej obci a zapojil sa tam do systému zberu komunálneho 
odpadu  a 

- neuplatní si úľavu na dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov z titulu trvalého bývania v rámci 
príslušného zdaňovacieho obdobia.  

Potvrdenie obce nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

6. Na výzvu správcu dane daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených 
v ods. 2 a 5 tohto ustanovenia.   

7. Ak si v zdaňovacom období daňový subjekt neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 15. 
decembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady, podľa ods. 2 a ods. 5, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.  

 
§ 26 

Podmienky na odpustenie poplatku 
1. Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník v určenom období sa dlhodobo 

zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo 
dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia. 

2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa ods. 1 je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne 
vyplýva pobyt poplatníka mimo obce: 
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva)  
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- alebo potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo 
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický 
rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho 
obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia  

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Na výzvu správcu dane daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených 
v ods. 2 tohto ustanovenia.   

5. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, za obdobie, za ktoré poplatník obci 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní bez prerušenia v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby 
zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia 
slobody.   

6. Ak si v zdaňovacom období daňový subjekt neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 15. 
decembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady, podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.  

 

SIEDMA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 27 

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2008 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady schválené uznesením MsZ č. 331/2008  zo dňa 02.12.2008 a 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2009, ktorým sa menilo VZN č. 21/2008 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatku č. 17/2011 
bolo schválené uznesením MsZ č. 253/2011 dňa 13.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.  

 
      
 
 
 
 
           Peter Gogola 
          primátor mesta 


