
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 12. 12. 2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – 
návrh na zmeny  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ  

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Rožňava a 
 
u z n á š a   s a      
na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Rožňava v § 17 ods. 2, § 20 ods. 
2 a § 25 ods. 1 písm. a) a zvýšení sadzieb 
miestnych daní podľa predloženého návrhu 
a odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku zo dňa 28.11.2019, 
 
     u k l a d á 
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 16.12.2019     
 

 
Prerokované : 
 
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 24.10.2019 
a 28.11.2019 
 
 
 
Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák    
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Doplnenie dôvodovej správy podľa 
uznesenia MZ č. 186/2019 zo dňa 
7.11.2019 
Tabuľky zvýšenia sadzieb daní a poplatku 
o 3,8 %, 5 % a 10 % 
VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Rožňava  
s vyznačením navrhovaných zmien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Dôvodová správa k materiálu: 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny 
 

 
Legislatívne východiská: § 76 a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov    

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

---------- 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Zvýšenie príjmov o cca 142 000,- eur (odporúčanie komisie 
finančnej z 28. 11. 2019) za predpokladu rovnakej miery 
platenia daní daňovníkmi. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom                     
č. 582/2004 Z. z.  

 
 

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú významným 
zdrojom príjmov mesta. Sadzby daní a poplatku za KO a DSO sa v meste Rožňava komplexne  
zvyšovali naposledy od 1. 1. 2014. 

 
Miera inflácie, meraná indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 výšku 1,3 % 

a v roku 2018 2,5 % (v ostatných rokoch bola miera inflácie záporná). Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme zvýšenie sadzieb miestnych daní a poplatku za KO a DSO minimálne o 3,8 % 
s účinnosťou od 1. 1. 2020.  

 
Zvýšené sadzby daní sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta okrem sadzby poplatku                

za drobné stavebné odpady. Pri zvýšení sadzieb o 3,8 % sa v dôsledku zaokrúhľovania sadzba 
poplatku za komunálne odpady nezmení.   

 
      Výška jednotlivých sadzieb daní  je výhradne v kompetencii mestského zastupiteľstva 
a zvyšovaniu sadzieb daní nebránia žiadne zákonné dôvody.   
            Jediným legislatívnym obmedzením pri zvyšovaní dane zo stavieb a dane z bytov je 
povinnosť postupného znižovania rozpätia najnižšej a najvyššej sadzby na desaťnásobok. Znamená 
to, že ak sa jednotlivé sadzby dane zo stavieb alebo dane z bytov zvýšia, musí sa v istom rozsahu 
znížiť rozpätie sadzieb. 
       
      Prílohou materiálu sú tabuľky, ktoré obsahujú 3 alternatívy zvýšenia sadzieb daní 
a poplatku: o 3,8 %, 5 % a 10 %. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      Uvádzame príklady dopadu zvýšenia sadzieb daní a poplatku za KO o 3,8 % a 10 % 
(v eurách):                                                                  
                                                                                  rok 2019                             
Daň z nehnuteľností za 3izbový byt (76 m2)                        17,48                             18,14         19,23                     
 
Daň z nehnuteľností za garáž (20 m2)                                   16,-                               16,61         17,60         
 
Poplatok za KO za 1 osobu:                                                    25,55                             26,52          28,11 
 
Daň za psa v rodinnom dome:                                                 13,62                             14,14          14,98 
 
Daň za psa v bytovom dome:                                                 30,01                             31,15          33,01 
 
 
 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania a mládeže:    
Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

24.10.2019 
 
 
 
 
 
28.11.2019 

Odporúča schváliť podľa predloženého 
návrhu a so zvýšením sadzieb daní a 
miestneho poplatku o 3,8 %, s vylúčením 
zvyšovania sadzieb pri dani 
z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za 
drobné stavebné odpady. 
Odporúča schváliť podľa predloženého 
návrhu a so zvýšením sadzieb miestnych 
daní o 15 %. 

Športu:   
 
  
 Mestské zastupiteľstvo dňa 7. 11. 2019 prerušilo rokovanie o tomto materiáli s tým, že 
v rokovaní bude pokračovať na najbližšom zasadnutí MZ. Na základe informácie vedúcej odboru 
finančného, miestnych daní a poplatkov uložilo mestskému úradu doplniť a spracovať vyčíslenie 
dopadu nezvýšenia miestnych daní a poplatkov na rozpočet mesta na rok 2020 a tento predložiť 
opätovne aj na rokovanie komisií v mesiaci november 2019. 
 
 
 
 



 
 

 

Doplnenie dôvodovej správy podľa uznesenia MZ č. 186/2019 zo dňa 7.11.2019 

 

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 bol predložený na 1. čítanie do komisií MZ. Tento návrh 
rozpočtu je v súčasnosti nevyrovnaný, so schodkom  5 906 tis. €. Najvyšší schodok je 
v kapitálovom rozpočte. Návrh bežného rozpočtu je so schodkom  1 770 tis. €.  

Nárast bežného rozpočtu vyplýva z nárastu miezd a následne aj odvodov, z nárastu cien energií, 
ktoré sa následne premietnu aj do cien tovarov a služieb. Štát už v roku 2019 nevykryl výdavky, 
ktoré schválil zákonom a tie následne presunul na samosprávy: pravidelné navyšovanie platov 
pedagogickým a odborným zamestnancom, obedy zadarmo a rekreačné poukazy. Na základe 
údajov zverejnených na stránke Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť očakávame v roku 2020 
nárast podielových daní oproti roku 2019 o 310 tis. €. 

V rozpočte len navýšenie miezd a odvodov oproti roku 2019  pre originálne školstvo predstavuje 
sumu 322 tis. €, tovary a služby a transfery sumu 146 tis. €. To znamená, že v navýšení podielových 
daní nie je zahrnuté reálne navýšenie výdavkov. 

V prípade, že by sa dane navýšili o 10%, mesto by mohlo do svojho rozpočtu dostať prostriedky 
(podľa prepočtov z posledných rokov) v sume 95 tis. €, pri 15% navýšení v sume 142 tis. €. Tieto 
finančné prostriedky by mohli reálne znížiť deficit rozpočtu na rok 2020. 

 Príklady sú uvedené na ďalšej strane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Príklady: 

  EUR 10% 
zvýšenie 

15% 
zvýšenie 

  

DzN 2019     
  

byt o výmere 76 m2 17,48 19,228 20,102 
  

garáž o výmere 19 m2 15,2 16,72 17,48 
  

dom o výmere 105 m2 
dvojpodlažný 

45,15 49,665 51,9225 
  

dom o výmere 105 m2 
jednopodlažný 

34,65 38,115 39,8475 
  

záhrada o výmere 400m2 16,88 18,568 19,412 
  

daň za psa       
  

v rodinnom dome 13,62 14,982 15,663 
  

v bytovom dome 30,01 33,011 34,5115 
  

      
      
      

 
  

2019 10% 
zvýšenie 

15% 
zvýšenie 

20% 
zvýšenie 

17,5% 
zvýšenie 

Sadzba paušálneho 
poplatku za KO 

EUR         

denný/osobu 0,07 0,077 0,081 0,084 0,082 
ročný /osobu 25,55 28,11 29,38 30,66 30,02 
rok 2020 má 366 dní: 25,62 28,18 29,46 30,74 30,10 
sadzba poplatku u 
množstvového zberu 

          

liter odpadu KO 0,04 0,044 0,046 0,048 0,047 
sadzba poplatku u 
množstvového zberu za 
DSO 

          

kilogram odpadu 0,071 0,078 
(zákonné 
maximum) 

   

 



 
 
 

rok 2018
predpoklad pri zvýšení 

sadzieb o 3,8%
rozdiel

predpoklad pri zvýšení 
sadzieb o 5 %

rozdiel
predpoklad pri zvýšení 

sadzieb o 10 %
rozdiel

1 2 3=2-1 4 5=4-1 6 7=6-1

Daň z nehnuteľností 912 837,76 €                  947 525,59 € 34 687,83 € 958 479,65 €                  45 641,89 €    1 004 121,54 €                91 283,78 €    

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 620 865,80 €                  644 458,70 € 23 592,90 € 651 909,09 €                  31 043,29 €    682 952,38 €                  62 086,58 €    

Daň za psa 24 538,39 €                   25 470,85 €                    932,46 € 25 765,31 €                    1 226,92 €      26 992,23 €                    2 453,84 €      

Daň za užívanie verejného priestranstva 29 971,92 €                   31 110,85 €                    1 138,93 € 31 470,52 €                    1 498,60 €      32 969,11 €                    2 997,19 €      

Daň za ubytovanie 15 505,23 €                   16 094,43 €                    589,20 € 16 280,49 €                    775,26 €         17 055,75 €                    1 550,52 €      

Daň za predajné automaty 4 765,60 €                     4 946,69 €                      181,09 € 5 003,88 €                      238,28 €         5 242,16 €                      476,56 €         

Daň za nevýherné hracie prístroje 1 210,00 €                     1 255,98 €                      45,98 € 1 270,50 €                      60,50 €          1 331,00 €                      121,00 €         

spolu 1 609 694,70 €                 1 670 863,10 €                61 168,40 € 1 690 179,44 €                80 484,74 €    1 770 664,17 €                160 969,47 €  

rok 2018
predpoklad pri zvýšení 

sadzieb o 3,8%
rozdiel

predpoklad pri zvýšení 
sadzieb o 5 %

rozdiel
predpoklad pri zvýšení 

sadzieb o 10 %
rozdiel

1 2 3=2-1 4 5=4-1 6 7=6-1

Daň z nehnuteľností 878 861,75 €                  912 258,50 €                  33 396,75 €    922 804,84 €                  43 943,09 €    966 747,93 €                  87 886,18 €    

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 576 966,98 €                  598 891,73 €                  21 924,75 €    605 815,33 €                  28 848,35 €    634 663,68 €                  57 696,70 €    

Daň za psa 24 188,70 €                   25 107,87 €                  919,17 €         25 398,14 €                    1 209,44 €      26 607,57 €                    2 418,87 €      

Daň za užívanie verejného priestranstva 24 078,87 €                   24 993,87 €                  915,00 €         25 282,81 €                    1 203,94 €      26 486,76 €                    2 407,89 €      

Daň za ubytovanie 15 549,73 €                   16 140,62 €                  590,89 €         16 327,22 €                    777,49 €         17 104,70 €                    1 554,97 €      

Daň za predajné automaty 4 765,60 €                     4 946,69 €                    181,09 €         5 003,88 €                      238,28 €         5 242,16 €                      476,56 €         

Daň za nevýherné hracie prístroje 1 127,50 €                     1 170,35 €                    42,85 €          1 183,88 €                      56,38 €          1 240,25 €                      112,75 €         

spolu 1 525 539,13 €                 1 583 509,62 €                57 970,49 €    1 601 816,09 €                76 276,96 €    1 678 093,04 €                152 553,91 €  

Predpis daní bežného roka za rok 2018 - výmer k dátumu                                                    
(nezahrnuté dodatočné výmery, dorubenia dane, sankcie, odpisy)                                                    

a predpokladaný predpis pri zvýšení sadzieb

Úhrady daní za rok 2018 a predpokladaná úhrada pri zvýšení sadzieb



 
 

Sadzby daní zvýšené o mieru inflácie v r. 2017 a 2018 (spolu 3,8 %) 

rok 2019 2020 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Pozemky  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,62% 0,64% 

Záhrady 0,83% 0,86% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 0,91% 0,94% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 0,62% 0,64% 

Stavebné pozemky 0,80% 0,83% 

Pozemky - povolené dobývanie nerastov, výr. elektri ny zo slne č. energie, , transf. stanica, predaj. stánok  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 3,10% 3,22% 

Záhrady 3,10% 3,22% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 3,10% 3,22% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 3,10% 3,22% 

Stavebné pozemky 3,10% 3,22% 

Stavby    

na bývanie  (/m2) 0,23 €         0,24 €  

na pôdohospodársku produkciu (/m2) 0,27 €         0,28 €  

rekreačných chát (/m2) 0,57 €         0,59 €  

samostatne stojacich garáží (/m2) 0,80 €         0,83 €  

stavby hromadných garáží (/m2) 0,80 €         0,83 €  

stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou (/m2) 0,40 €         0,42 €  

priemyselné stavby (/m2) 2,80 €         2,91 €  

na ostatnú podnikateľskú činnosť (/m2) 2,80 €         2,91 €  

ostatné stavby (/m2) 0,71 €         0,74 €  

Byty   

Byty (/m2) 0,23 €         0,24 €  

Nebytové priestory na podnikanie (/m2) 2,80 €         2,91 €  

Nebytové priestory na iný účel (/m2) 0,80 €         0,83 €  

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY 

paušálny poplatok (/osoba/deň) 0,07 €         0,07 €  

množstvový zber (/liter) 0,04 €         0,04 €  

množstvový zber drobného stavebného odpadu (/kilogram) 0,071 € 0,074 € 



 
 

OSTATNÉ MIESTNE DANE 

Daň za psa    

pes v rodinnom dome (/pes) 13,62 €        14,14 €  

pes v bytovom dome (/pes) 30,01 €        31,15 €  

pes v inej výstavbe (/pes) 13,62 €        14,14 €  

Daň za užívanie verejného priestranstva    

všeobecná sadzba I. zóna (/m2/deň) 0,34 €         0,35 €  

všeobecná sadzba II. zóna (/m2/deň) 0,27 €         0,28 €  

umiestnenie predajného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,43 €  

umiestnenie predajného zariadenia  II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,32 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.5.-30.09. 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.10.-30.4. 0,02 €         0,02 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (šapitó, kolotoč) (/m2/deň) 0,27 €         0,28 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (obslužné zar.) (/m2/deň) 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie dočasnej skládky I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,43 €  

umiestnenie dočasnej skládky II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,32 €  

umiestnenie prenosnej garáže I. zóna (/garáž/mesiac) 31,08 €        32,26 €  

umiestnenie prenosnej garáže II. zóna (/garáž/mesiac) 20,72 €        21,51 €  

trvalé parkovanie I. zóna (/vozidlo/mesiac) 31,08 €        32,26 €  

trvalé parkovanie II. zóna (/vozidlo/mesiac) 20,72 €        21,51 €  

umiestnenie stavebného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,32 €  

umiestnenie stavebného zariadenia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,22 €  

kultúrne, športové podujatia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,32 €  

kultúrne, športové podujatia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,22 €  

propagačné podujatia, mítingy I. zóna (/m2/deň) 3,11 €         3,23 €  

propagačné podujatia, mítingy II. zóna (/m2/deň) 2,07 €         2,15 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu I. zóna (zariadenie/mesiac) 10,36 €        10,75 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu II. zóna (zariadenie/mesiac) 8,29 €         8,61 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 I. zóna (zariadenie/mesiac) 51,80 €        53,77 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 II. zóna (zariadenie/mesiac) 25,90 €        26,88 €  

za prekopávku I. zóna 0,31 €         0,32 €  

za prekopávku II. zóna 0,21 €         0,22 €  

Daň za ubytovanie    

prenocovanie (/osoba/noc) 0,83 €         0,86 €  



 
 

Daň za predajné automaty    

PA (/automat/rok) 207,20 €      215,07 €  

Daň za nevýherné hracie prístroje   

NHP (/prístroj/rok) 110,00 € 114,18 € 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sadzby daní zvýšené o 5% 

rok 2019 2020 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Pozemky  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,62% 0,65% 

Záhrady 0,83% 0,87% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 0,91% 0,96% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 0,62% 0,65% 

Stavebné pozemky 0,80% 0,84% 

Pozemky - povolené dobývanie nerastov, výr. elektri ny zo slne č. energie, , transf. stanica, predaj. stánok  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 3,10% 3,26% 

Záhrady 3,10% 3,26% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 3,10% 3,26% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 3,10% 3,26% 

Stavebné pozemky 3,10% 3,26% 

Stavby    

na bývanie  (/m2) 0,23 €         0,25 €  

na pôdohospodársku produkciu (/m2) 0,27 €         0,28 €  

rekreačných chát (/m2) 0,57 €         0,60 €  

samostatne stojacich garáží (/m2) 0,80 €         0,84 €  

stavby hromadných garáží (/m2) 0,80 €         0,84 €  

stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou (/m2) 0,40 €         0,42 €  

priemyselné stavby (/m2) 2,80 €         2,94 €  

na ostatnú podnikateľskú činnosť (/m2) 2,80 €         2,94 €  

ostatné stavby (/m2) 0,71 €         0,75 €  

Byty   

Byty (/m2) 0,23 €         0,25 €  

Nebytové priestory na podnikanie (/m2) 2,80 €         2,94 €  

Nebytové priestory na iný účel (/m2) 0,80 €         0,84 €  

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY 

paušálny poplatok (/osoba/deň) 0,07 €         0,07 €  

množstvový zber (/liter) 0,04 €         0,04 €  

množstvový zber drobného stavebného odpadu (/kilogram) 0,071 € 0,075 € 



 
 

OSTATNÉ MIESTNE DANE 

Daň za psa    

pes v rodinnom dome (/pes) 13,62 €        14,30 €  

pes v bytovom dome (/pes) 30,01 €        31,51 €  

pes v inej výstavbe (/pes) 13,62 €        14,30 €  

Daň za užívanie verejného priestranstva    

všeobecná sadzba I. zóna (/m2/deň) 0,34 €         0,36 €  

všeobecná sadzba II. zóna (/m2/deň) 0,27 €         0,28 €  

umiestnenie predajného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,43 €  

umiestnenie predajného zariadenia  II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,33 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.5.-30.09. 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.10.-30.4. 0,02 €         0,02 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (šapitó, kolotoč) (/m2/deň) 0,27 €         0,28 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (obslužné zar.) (/m2/deň) 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie dočasnej skládky I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,43 €  

umiestnenie dočasnej skládky II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,33 €  

umiestnenie prenosnej garáže I. zóna (/garáž/mesiac) 31,08 €        32,63 €  

umiestnenie prenosnej garáže II. zóna (/garáž/mesiac) 20,72 €        21,76 €  

trvalé parkovanie I. zóna (/vozidlo/mesiac) 31,08 €        32,63 €  

trvalé parkovanie II. zóna (/vozidlo/mesiac) 20,72 €        21,76 €  

umiestnenie stavebného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,33 €  

umiestnenie stavebného zariadenia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,22 €  

kultúrne, športové podujatia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,33 €  

kultúrne, športové podujatia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,22 €  

propagačné podujatia, mítingy I. zóna (/m2/deň) 3,11 €         3,27 €  

propagačné podujatia, mítingy II. zóna (/m2/deň) 2,07 €         2,17 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu I. zóna (zariadenie/mesiac) 10,36 €        10,88 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu II. zóna (zariadenie/mesiac) 8,29 €         8,70 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 I. zóna (zariadenie/mesiac) 51,80 €        54,39 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 II. zóna (zariadenie/mesiac) 25,90 €        27,20 €  

za prekopávku I. zóna 0,31 €         0,33 €  

za prekopávku II. zóna 0,21 €         0,22 €  

Daň za ubytovanie    

prenocovanie (/osoba/noc) 0,83 €         0,87 €  



 
 

Daň za predajné automaty    

PA (/automat/rok) 207,20 €      217,56 €  

Daň za nevýherné hracie prístroje   

NHP (/prístroj/rok) 110,00 € 115,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sadzby daní zvýšené o 10% 

rok 2019 2020 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Pozemky  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,62% 0,68% 

Záhrady 0,83% 0,91% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 0,91% 1,00% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 0,62% 0,68% 

Stavebné pozemky 0,80% 0,88% 

Pozemky - povolené dobývanie nerastov, výr. elektri ny zo slne č. energie, , transf. stanica, predaj. stánok  

Orná pôda, chmeľmice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 3,10% 3,41% 

Záhrady 3,10% 3,41% 

Zastavané plochy a nácvoria, ostatné plochy 3,10% 3,41% 

Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy a rybníky 3,10% 3,41% 

Stavebné pozemky 3,10% 3,41% 

Stavby    

na bývanie  (/m2) 0,23 €         0,26 €  

na pôdohospodársku produkciu (/m2) 0,27 €         0,30 €  

rekreačných chát (/m2) 0,57 €         0,63 €  

samostatne stojacich garáží (/m2) 0,80 €         0,88 €  

stavby hromadných garáží (/m2) 0,80 €         0,88 €  

stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou (/m2) 0,40 €         0,44 €  

priemyselné stavby (/m2) 2,80 €         3,08 €  

na ostatnú podnikateľskú činnosť (/m2) 2,80 €         3,08 €  

ostatné stavby (/m2) 0,71 €         0,78 €  

Byty   

Byty (/m2) 0,23 €         0,26 €  

Nebytové priestory na podnikanie (/m2) 2,80 €         3,08 €  

Nebytové priestory na iný účel (/m2) 0,80 €         0,88 €  

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY 

paušálny poplatok (/osoba/deň) 0,07 €         0,08 €  

množstvový zber (/liter) 0,04 €         0,04 €  

množstvový zber drobného stavebného odpadu (/kilogram) 0,071 € 0,078 € 



 
 

OSTATNÉ MIESTNE DANE 

Daň za psa    

pes v rodinnom dome (/pes) 13,62 €        14,98 €  

pes v bytovom dome (/pes) 30,01 €        33,01 €  

pes v inej výstavbe (/pes) 13,62 €        14,98 €  

Daň za užívanie verejného priestranstva    

všeobecná sadzba I. zóna (/m2/deň) 0,34 €         0,37 €  

všeobecná sadzba II. zóna (/m2/deň) 0,27 €         0,30 €  

umiestnenie predajného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,45 €  

umiestnenie predajného zariadenia  II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,34 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.5.-30.09. 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie letnej záhradky (terasy) (/m2/deň) v období 1.10.-30.4. 0,02 €         0,02 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (šapitó, kolotoč) (/m2/deň) 0,27 €         0,30 €  

umiestnenie cirkusu, lunaparku (obslužné zar.) (/m2/deň) 0,04 €         0,04 €  

umiestnenie dočasnej skládky I. zóna (/m2/deň) 0,41 €         0,45 €  

umiestnenie dočasnej skládky II. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,34 €  

umiestnenie prenosnej garáže I. zóna (/garáž/mesiac) 31,08 €        34,19 €  

umiestnenie prenosnej garáže II. zóna (/garáž/mesiac) 20,72 €        22,79 €  

trvalé parkovanie I. zóna (/vozidlo/mesiac) 31,08 €        34,19 €  

trvalé parkovanie II. zóna (/vozidlo/mesiac) 20,72 €        22,79 €  

umiestnenie stavebného zariadenia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,34 €  

umiestnenie stavebného zariadenia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,23 €  

kultúrne, športové podujatia I. zóna (/m2/deň) 0,31 €         0,34 €  

kultúrne, športové podujatia II. zóna (/m2/deň) 0,21 €         0,23 €  

propagačné podujatia, mítingy I. zóna (/m2/deň) 3,11 €         3,42 €  

propagačné podujatia, mítingy II. zóna (/m2/deň) 2,07 €         2,28 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu I. zóna (zariadenie/mesiac) 10,36 €        11,40 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl. apilónu II. zóna (zariadenie/mesiac) 8,29 €         9,12 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 I. zóna (zariadenie/mesiac) 51,80 €        56,98 €  

umiestnenie inform. zariadenia, rekl.apilónu nad 1m2 II. zóna (zariadenie/mesiac) 25,90 €        28,49 €  

za prekopávku I. zóna 0,31 €         0,34 €  

za prekopávku II. zóna 0,21 €         0,23 €  

Daň za ubytovanie    

prenocovanie (/osoba/noc) 0,83 €         0,91 €  



 
 

Daň za predajné automaty    

PA (/automat/rok) 207,20 €      227,92 €  

Daň za nevýherné hracie prístroje   

NHP (/prístroj/rok) 110,00 € 121,00 € 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
vkladá sa           vypúšťa sa 
 
Mesto Rožňava na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004      
Z. z.“)  v y d á v a  toto 
 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  
o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Rožňava 

 
 

                                                                 ČL. 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území mesta Rožňava.  

 
(2) Územie mesta Rožňava tvorí katastrálne územie Rožňava a katastrálne územie Nadabula (ďalej 

len „k. ú. Rožňava“ a „k. ú. Nadabula“). 
 
(3) Mesto Rožňava na svojom území ukladá tieto miestne dane : 
 

a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 
d) daň za ubytovanie 
e) daň za predajné automaty 
f) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 
(4) Mesto Rožňava na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 
 

                                                                    ČL. 2 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
§ 2 

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

 
 



 
 

§ 3 
Daň z pozemkov 

 
(1) Správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije nasledovná hodnota pozemku za 1 m2: 
 
lesné pozemky na  ktorých sú hospodárske lesy,  
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1394 €/m2 
 
Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
znaleckým posudkom. 
 

(2) Správca dane určuje nasledovné sadzby dane z pozemkov : 

Skupiny pozemkov 
 
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,62 % 
Záhrady 0,83 %  

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,91 %  
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy   0,62 % 

Stavebné pozemky 0,80 %  
 
(3) Správca dane určuje na jednotlivé skupiny pozemkov, na ktoré bolo vydané povolenie 

dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu 
elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok, nasledovné sadzby 
dane z pozemkov : 

 
 Skupiny pozemkov       
     
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 3,10 %  
Záhrady  3,10 %  

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  3,10 %  
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  3,10 %  

Stavebné pozemky  3,10 %  
 
 
 
 

§ 4 
Daň zo stavieb 

 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

stavby takto :  
a)  0,23 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  
b) 0,27 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 

c) 0,57 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 



 
 

d) 0,80 € za samostatne stojace  garáže  
e) 0,80 € za stavby hromadných garáží 
f) 0,40 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 
g)   2,80 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace     
       stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na    
       vlastnú administratívu 

      h)   2,80 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie   
              a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i)    0,71 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca určuje príplatok za podlažie  v sume 0,10 € za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .  

 
 

§ 5 
Daň z bytov 

 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 zastavanej podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru takto : 
0,23 € za byty 
2,80 € za nebytové priestory určené na podnikanie 
0,80 € za nebytové priestory určené na iný účel ako podnikanie. 

 
 

§ 6 
Zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50% z daňovej 

povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

 
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 50% 

z daňovej povinnosti na: 
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zák. č. 582/2004 Z. z. vo vlastníctve fyzických 

osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických 
osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 
 
 

ČL.3 
DAŇ ZA PSA 

 
§ 7 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 



 
 
 

a)  13,62 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome  
b)  30,01 € za psa chovaného v budovách povahy bytových domov 
c)  13,62 € za psa chovaného v inej výstavbe alebo pri inej výstavbe. 

 
 

§ 8 
Zníženie dane a oslobodenie od dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti dane za psa: 

a) ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá nadobudla psa z útulku zvierat 
v Rožňave. Úľava sa vzťahuje len na prvého vlastníka alebo držiteľa psa 

b) ktorý bol sterilizovaný a čipovaný 
 

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorý je vo výcvikovej škole, 
kde je vychovávaný a cvičený za účelom vodenia zrakovo postihnutých osôb. 

 
(3) Zníženie dane a oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri podaní priznania dokladom, 

preukazujúcim dôvod zníženia alebo oslobodenia, najmä potvrdením o prevzatí psa z útulku v 
Rožňave, potvrdením veterinárneho lekára o vykonanej sterilizácii alebo potvrdením Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že ide o psa vo výcvikovej škole. Ak nárok na zníženie 
alebo oslobodenie vznikne alebo daňovník ho preukáže v priebehu zdaňovacieho obdobia po 
vyrubení dane, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa poskytne od 01.01. nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia.  
 
 

ČL.4 
DAŇ ZA UŽÍVANIE  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
§ 9 

Predmet dane 
 
(1) Verejným priestranstvom mesta Rožňava pre účely tohto VZN rozumieme všetky verejnosti 

prístupné pozemky v meste Rožňava vo vlastníctve mesta Rožňava, najmä: 
- zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené, príp. aj inak upravené  

plochy pre obyvateľov a pod. 
- všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od priekopy po 

priekopu 
- vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov 
- námestia. 

 (2) Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie najmä : 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
    - napr. stôl, motorové vozidlo, a pod. 
b) umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na prezentáciu tovaru a služieb 

a vystavenie tovaru pred prevádzkou  
c) umiestnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenie oblasti pracoviska počas stavebných 

prác 
       - napr. lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov 
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 



 
 

e) umiestnenie dočasnej skládky - napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny alebo 
kameňov, skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácností, skládka 
materiálu  

f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska -napr. vyhradenie priestoru pre 
motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste 

g)  umiestnenie  prenosnej garáže 
h)  umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie 

kultúrnych, športových, propagačných alebo prezentačných podujatí, mítingov, 
zhromaždení, umiestnenie tribúny  

i) umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia, apilónu, 
pútača 

j)  prekopávka - rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo 
vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí, verejných sietí a rozvodov.  

 
(3) Verejné priestranstvo mesta Rožňava je členené na dve zóny: 

I. zóna - územie mesta, ktorého hranicu tvorí : 
Špitálska ul. od mosta cez tok potoka Drázus po križovatku s Betliarskou ul., Betliarska ul. 
od križovatky so Špitálskou ul. po križovatku s Ul. Ak.Hronca, Ul. Ak.Hronca od križovatky 
s Betliarskou ul. po križovatku s Ul. Kósu Schoppera, Ul. Janka Kráľa od križovatky s Ul. 
Kósu Schoppera po križovatku so Štítnickou ul., Štítnická ul. od križovatky s Ul. Janka Kráľa 
po križovatku so Šafárikovou ul., Šafárikova ul. od križovatky so Štítnickou ul. po križovatku 
s Ul. pionierov, Ul. pionierov v celosti, chodník spájajúci Košickú ul. s Krasnohorskou ul., 
východná a severná hranica pozemku parc. č. 1427, tok potoka Drázus od mosta na Normovej 
ul. po most na Špitálskej ul. 

 II. zóna - ostatné časti mesta. 
 I. zóna je vyznačená na mape, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto VZN. 

 
(4) Za súvislé státie vozidlom sa považuje také umiestnenie vozidla, počas ktorého vlastník alebo 

prevádzkovateľ vozidla jeho polohou bráni všeobecnému užívaniu verejného priestranstva 
všetkými účastníkmi najmenej po dobu jedného mesiaca. 

 
 

§ 10 
Sadzba dane 

 
(1) Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

- I. zóna  0,34 0,35 € 
- II. zóna  0,27 0,28 € 

za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ 
v ďalších ustanoveniach tohto paragrafu VZN nie je stanovená alebo určená iná sadzba. 

(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je : 

a)  za umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb alebo 
zariadenia na prezentáciu tovaru a služieb a vystavenie tovaru pred prevádzkou  

 
- I. zóna  0,41 0,43 €/m2/deň 
- II. zóna  0,31 0,32 €/m2/deň 
 

b)  za umiestnenie letnej záhradky pri reštauračnom zariadení 
             
            - v období od 1. 5. do 30. 9.  0,04 €/m2/deň 
            - v období od 1. 10. do 30. 4. 0,02 €/m2/deň 



 
 
     

c)  za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
 
           0,27 0,28 €/m2/deň  - za zariadenia slúžiace na podnikateľské účely  
                                                    (šapitó, kolotoč, strelnica  a pod.)   
     0,04 €/m2/deň  - za obslužné zariadenia   
                                                    (maringotky, dopravné mechanizmy a pod.)   
 

d)  za umiestnenie dočasnej skládky na dobu najviac  30 dní 
-  I. zóna  0,41 0,43 €/m2/deň 
-  II. zóna  0,31 0,32 €/m2/deň 

 
e)  za umiestnenie prenosnej garáže pre jedno osobné motorové vozidlo 

 -  I. zóna  31,08 32,26 € mesačne pre jedno osobné motorové vozidlo 
 -  II. zóna  20,72 21,51 € mesačne pre jedno motorové vozidlo 
 

f)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, za vyhradenie priestoru pre 
motorové vozidlo alebo súvislé státie vozidlom 

 -  I. zóna  31,08 32,26 € mesačne pre jedno motorové vozidlo 
 -  II. zóna  20,72 21,51 € mesačne pre jedno motorové vozidlo 
 

g) za umiestnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenie oblasti pracoviska počas 
stavebných prác, napr. lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov, veľkokapacitného 
kontajnera 
-  I. zóna  0,31  0,32 €/m2/deň 
-  II. zóna  0,21  0,22 €/m2/deň 

 
h) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie 

kultúrnych alebo športových podujatí  
-  I. zóna  0,31 0,32 €/m2/deň 
-  II. zóna  0,21 0,22 €/m2/deň 

 
i) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie 

propagačných alebo prezentačných podujatí, mítingov, zhromaždení 
      -  I. zóna 3,11 3,23 €/m2/deň 

-  II. zóna 2,07 2,15 €/m2/deň 
 
j)  za umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia, 

reklamného apilónu alebo pútača do 1 m2 pôdorysnej plochy 
-  I. zóna    10,36  10,75 € mesačne za 1 zariadenie 
-  II. zóna    8,29  8,61 € mesačne za 1 zariadenie 
 

k)  za umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia, 
reklamného apilónu alebo pútača nad 1 m2 pôdorysnej plochy 
-  I. zóna  51,80 53,77 € /m2/mesačne  
-  II. zóna  25,90 26,88 € /m2/mesačne  

l)  za prekopávku - rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo 
vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí, verejných sietí a rozvodov, vrátane 
plochy skládky vykopanej zeminy a dotknutej zelene 
-  I. zóna  0,31  0,32  €/m2/deň 
-  II. zóna  0,21  0,22 €/m2/deň. 

 



 
 

 
 

§ 11 
Oznamovacia povinnosť 

 
(1) Daňový subjekt pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný uviesť identifikačné údaje 

o svojej osobe, t. j. ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu,  
doručovaciu adresu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú 
osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno alebo názov, 
identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania, doručovaciu adresu, ak nie je totožná 
s adresou sídla alebo adresou miesta podnikania, ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na 
ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. Ak daňový subjekt, 
ktorým je fyzická osoba, pri plnení svojej oznamovacej povinnosti uvedie niekoľko miest 
podnikania, je povinný vyznačiť, ktoré miesto podnikania je miestom, na ktoré sa majú 
doručovať písomnosti. Právnická osoba uvedie tiež svoj štatutárny orgán. 

(2) Daňovník pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov o svojej 
osobe uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti najmä deň vzniku daňovej 
povinnosti, predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva, adresu a popis miesta 
užívania verejného priestranstva (chodník, cesta, trávna plocha a pod.), výmeru zabratej plochy 
v m2 a spôsob osobitného užívania verejného priestranstva. Ak ide o oznámenie zániku daňovej 
povinnosti najmä dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob zániku (predaj, odstránenie 
prenosnej garáže, ukončenie prevádzkovania taxislužby, odstránenie skládky a pod.).  

 
 

§ 12 
Oslobodenie od dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

umiestnením prenosnej garáže zdravotne ťažko postihnutej osoby, odkázanej na individuálnu 
dopravu a vyhradením priestoru pre motorové vozidlo zdravotne ťažko postihnutej osoby, 
odkázanej na individuálnu dopravu. 

   
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

umiestnením zariadenia alebo vyhradením priestoru na kultúrnu a športovú akciu bez 
vstupného. 
 
 

 
ČL.5 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
 
 

§ 13 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za ubytovanie  je 0,83 0,86 € na osobu a prenocovanie. 

 
 
 
 
 



 
 

§ 14 
Vyberanie dane a odvod dane 

 
(1) Platiteľ dane (t.j. prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje)  

vyberá daň od daňovníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne 
ubytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“.  

 
(2) O zaplatení dane vydá prevádzkovateľ daňovníkovi príjmový pokladničný doklad 

s predpísanými náležitosťami. 
 
(3) Vybranú daň platiteľ odvádza správcovi dane mesačne, vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 

V tom istom termíne je povinný písomne podať správcovi dane hlásenie o odvode dane za 
ubytovanie. V hlásení uvedie okrem identifikačných údajov o svojej osobe najmä názov 
a adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie, za ktoré daň odvádza, počet ubytovaných hostí, 
počet nocí pobytu celkom, celkovú výšku vybranej a odvedenej dane.  

 
§ 15 

Oznamovacia povinnosť 
 
(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane skutočnosť, že začal poskytovať 

odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu 
určuje osobitný predpis, do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.   

 
(2) Daňový subjekt pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný uviesť identifikačné údaje 

o svojej osobe, t.j. ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu,  
doručovaciu adresu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú 
osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno alebo názov, 
identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania, doručovaciu adresu, ak nie je totožná 
s adresou sídla alebo miesta podnikania, ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú 
sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. Ak daňový subjekt, ktorým je 
fyzická osoba, pri plnení svojej oznamovacej povinnosti uvedie niekoľko miest podnikania, je 
povinný vyznačiť, ktoré miesto podnikania je miestom, na ktoré sa majú doručovať písomnosti. 
Právnická osoba uvedie tiež svoj štatutárny orgán. 

 
(3) Platiteľ dane pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov 

o svojej osobe uviesť deň, odkedy prechodné ubytovanie poskytuje, identifikačné údaje 
o ubytovacom zariadení, kategóriu ubytovacieho zariadenia a počet lôžok v ubytovacom 
zariadení. Každú zmenu týchto skutočností je povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 
dní. 
Ak platiteľ dane prestane poskytovať prechodné ubytovanie, je povinný do 30 dní písomne 
oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.   
 
 
 

ČL.6 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
§ 16 

Sadzba dane 
 
 Sadzba dane je 207,20 215,07 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 



 
 
 
 

§ 17 
Identifikácia predajných automatov 

 
(1) Správca dane pridelí každému predajnému automatu identifikačné číslo. 

 
(2) Prevádzkovateľ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením 

týchto údajov: 
a) identifikačné číslo, pridelené správcom dane 
a)  obchodné meno alebo názov a adresa prevádzkovateľa 
b)  dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu. 

 
 

§ 18 
Oslobodenie od dane 

  
Od dane sú oslobodené predajné automaty, ktoré vydávajú ochranné prostriedky proti šíreniu 
nákazlivých pohlavných chorôb. 

 
ČL.7 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

§ 19 
Sadzba dane 

 
 Sadzba dane je 110,- 114,18 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

 
 

§ 20 
Identifikácia nevýherných hracích prístrojov 

 
(1) Správca dane pridelí každému nevýhernému hraciemu prístroju identifikačné číslo. 

 
(2) Prevádzkovateľ Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s 

uvedením týchto údajov: 
a) identifikačné číslo, pridelené správcom dane 
b)  obchodné meno alebo názov a adresa prevádzkovateľa 
c)  dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania hracieho prístroja.  
 
 
 

ČL.8 
POPLATOK  

 
§ 21 

Sadzba poplatku 
 

(1)  Sadzba paušálneho poplatku je 0,07 € za osobu a kalendárny deň. 

 



 
 
(2)  Sadzba poplatku u množstvového zberu komunálneho odpadu je 0,04 € za liter. 
 
(3) Sadzba poplatku u množstvového zberu drobného stavebného odpadu je 0,071 € za kilogram. 

 
 

§ 22 
Koeficient 

 
Mesto Rožňava ustanovuje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov hodnotu 
koeficientu 1.  

 
§ 23 

Určenie poplatku v prípade množstvového zberu 
 

Mesto vyberá poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu od právnických osôb alebo 
podnikateľov, ktorí spĺňajú kritériá, ustanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Rožňava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

§ 24 
Vrátenie poplatku 

 
(4) Mesto Rožňava vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.  

 
(5) Mesto Rožňava ustanovuje, že vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť podľa 

ods. 1 na základe žiadosti za podmienky, že poplatník alebo osoba, ktorá za neho plní 
povinnosti poplatníka,  oznámi mestu Rožňava zánik povinnosti platiť poplatok  do 30 dní 
odo dňa zániku a v tej istej lehote predloží podklady, ktoré zánik tejto povinnosti 
preukazujú, najmä: potvrdenie o zmene trvalého pobytu, úmrtný list, oznámenie 
o ukončení podnikania, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie 
o zrušení prevádzkarne, rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie 
podnikateľskej činnosti, výmaz z obchodného registra,  výpoveď z nájomnej zmluvy 
nehnuteľnosti, v ktorej podnikal, a pod.  

 
(6) Nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká, ak poplatník, alebo osoba, 

ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, v uvedenej lehote neoznámi zánik poplatkovej 
povinnosti a nepredloží podklady, ktoré ho preukazujú. 

 
§ 25 

Odpustenie poplatku 
 
(1) Mesto Rožňava poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu Rožňava preukáže 

splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava, najmä na 
základe nasledovných podkladov: 

 
a) Potvrdenie o návšteve školy, len ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu             

so sídlom mimo územia SR. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom 
na území SR, na splnenie podmienky na odpustenie poplatku poskytne poplatník údaje             
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré 
sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, 



 
 

ku ktorému má mesto Rožňava zriadený prístup – na základe tohto podkladu poplatník 
preukáže, že sa nezdržiava na území mesta Rožňava v pracovných dňoch okrem prázdnin 
vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poplatok sa odpustí  za 
príslušné dni zdaňovacieho obdobia alebo pomernou časťou za obdobie uvedené 
v podkladoch poplatníkovi, ktorý je študentom denného štúdia a je  ubytovaný a študujúci 
mimo územia mesta Rožňava.   

b) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období, resp. potvrdenie 
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v tuzemsku – na základe týchto podkladov 
poplatník preukáže, že sa nezdržiava na území mesta Rožňava v pracovných dňoch. Poplatok 
sa odpustí za príslušné dni v zdaňovacom období alebo pomernou časťou za obdobie uvedené 
v podkladoch poplatníkovi, ktorý je zamestnaný a ubytovaný mimo územia mesta Rožňava.  

c) Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, resp. nájomná zmluva uzatvorená na dobu 
neurčitú a potvrdenie o aktuálnom trvaní nájomného vzťahu súčasne s čestným vyhlásením 
poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých 
sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava – na základe 
týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v Rožňave trvalý alebo 
prechodný pobyt, ale sa dlhodobo zdržiava mimo územia mesta Rožňava; poplatok sa odpustí 
za obdobie, uvedené poplatníkom, najviac za obdobie uvedené v podkladoch. 

d) Potvrdenie o ubytovaní súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho 
plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava – na základe týchto podkladov sa poplatok 
odpustí poplatníkovi, ktorý má v Rožňave trvalý alebo prechodný pobyt, ale sa dlhodobo 
zdržiava mimo územia mesta Rožňava; poplatok sa odpustí za obdobie, uvedené 
poplatníkom, najviac za obdobie uvedené na podkladoch. Uvedené neplatí pre študentov, 
ktorí študujú a sú ubytovaní mimo územia mesta Rožňava v tuzemsku. 

e) Potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci, ktoré je vymedzené na určité obdobie a je 
zavedené v registri obyvateľov Slovenskej republiky súčasne s čestným vyhlásením 
poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých 
sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava - na základe 
týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má v meste Rožňava trvalý pobyt 
a zároveň má prechodný pobyt v inej obci. Poplatok sa odpustí za obdobie, uvedené 
poplatníkom, najviac za obdobie uvedené na potvrdení. Uvedené neplatí pre študentov, ktorí 
študujú a sú ubytovaní mimo územia mesta Rožňava v tuzemsku. 

f) Právoplatný rozsudok o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o umiestnení vo 
vyšetrovacej väzbe – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi za 
obdobie, uvedené v podkladoch. 

g) Potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústavnej starostlivosti (detský domov, reedukačné 
centrum, apod.) alebo právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti  - na 
základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi za obdobie, uvedené 
v podkladoch. 

h) Potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí – na základe tohto dokladu sa poplatok odpustí 
poplatníkovi na celé zdaňovacie obdobie alebo pomernou časťou od začiatku trvalého 
pobytu. 

i) Potvrdenie o prechodnom pobyte v zahraničí alebo doklad o ubytovaní v zahraničí alebo 
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo 
osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom 
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava -  na základe týchto podkladov 
sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí bez toho, aby bol 
zamestnaný, na obdobie, ktoré uvedie v čestnom vyhlásení, najviac na obdobie uvedené 
v podkladoch. 

 
 



 
 
 

j) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období o výkone práce v zahraničí 
alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v zahraničí alebo 
potvrdenie zamestnávateľa zo SR o výkone práce v zahraničí alebo  potvrdenie agentúry, 
ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo e-card súčasne s čestným vyhlásením 
poplatníka, alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých 
sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava -  na základe 
týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je zamestnaný  a dlhodobo sa 
zdržiava v zahraničí, na obdobie, ktoré uvedie v čestnom vyhlásení, najviac na obdobie 
uvedené v podkladoch. 

k) Podklady podľa písm. h), i) alebo j) iného člena rodiny, s ktorým poplatník žije v spoločnej 
domácnosti v zahraničí  súčasne s čestným vyhlásením poplatníka, alebo osoby, ktorá za 
neho plní povinnosti poplatníka, o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rožňava -  na základe týchto podkladov sa 
poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nie je zamestnaný  a dlhodobo sa zdržiava v zahraničí, 
na obdobie, ktoré uvedie v čestnom prehlásení, najviac na obdobie uvedené v podkladoch. 

l) Zmluva o prenájme nehnuteľnosti uzatvorená na dobu určitú, resp. zmluva o prenájme 
nehnuteľnosti uzatvorená na dobu neurčitú a potvrdenie o aktuálnom trvaní nájomného 
vzťahu – na základe týchto podkladov sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá v meste 
Rožňava trvalý alebo prechodný pobyt a má na území mesta Rožňava právo užívať 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a túto nehnuteľnosť prenajíma, na obdobie 
uvedené v podkladoch. 

m)   Čestné vyhlásenie poplatníka alebo osoby, ktorá za neho prevzala povinnosti poplatníka, 
o počte dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
mesta Rožňava – na základe tohto podkladu sa poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá 
v meste Rožňava trvalý alebo prechodný pobyt a má na území mesta právo užívať 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie; poplatok sa odpustí na obdobie, uvedené 
v vyhlásení.    

 
(2) Mesto Rožňava ustanovuje, že podklady na preukazovanie nároku na odpustenie poplatku 

podľa ods. 1 (s výnimkou písm. m) nie je možné nahradiť výlučne čestným vyhlásením 
poplatníka alebo osoby, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, záznamom o vycestovaní 
v cestovnom doklade alebo potvrdením o cestovných nákladoch.  

(3) Podklady uvedené v ods. 1 je poplatník povinný predložiť v priebehu zdaňovacieho obdobia 
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti; v ďalších rokoch do 30 dní od začiatku 
zdaňovacieho obdobia. 
 

(4) V prípade, ak sú uvedené podklady v cudzom jazyku (s výnimkou češtiny), poplatník je 
povinný predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka.  

 
 

ČL.9 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 26 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje 

 
(1) Tlačivo priznania si môžu daňovníci vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Rožňave v kancelárii 

prvého kontaktu v úradných hodinách. 
 



 
 
(2) K priznaniu je vhodné – podľa podmienok a situácie – doložiť doklady, preukazujúce 

skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov, najmä 
doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti, doklady preukazujúce 
výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, výmeru zastavanej plochy stavby, výmeru 
podlahovej plochy bytu, výmeru podlahovej plochy nebytového priestoru, a pod. (výpis 
z katastra nehnuteľností, výpis z evidencie nehnuteľností, geometrický plán, kúpna zmluva 
a pod.). 

 
(3) Tieto doklady je povinný daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane (§17 zák. č. 563/2009 

Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). 

 
 

§ 27 
Oznamovacia povinnosť 

 
Tlačivá na oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku daňovej , resp. poplatkovej povinnosti si 
môžu daňovníci (poplatníci) vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Rožňave v kancelárii prvého 
kontaktu v úradných hodinách. 

 

§ 28 
Platenie dane, odvod dane, platenie poplatku 

  
Daňový subjekt, poplatkový subjekt alebo platiteľ platí (odvádza) miestne dane a miestny 
poplatok mestu Rožňava týmito spôsobmi: 
 
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Rožňava 
     - miestne dane na účet č.  SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s.   
        pobočka Rožňava 
 - poplatok na účet č. SK32 0200 0000 0012 7063 2053 vedený vo VÚB, a. s. pobočka   
        Rožňava 

         b)  v hotovosti 
 
   1/  poštovým poukazom na účet mesta Rožňava 

            - miestne dane na účet č. SK4002000000000027228582 vedený vo VÚB, a. s.   
               pobočka Rožňava 

- poplatok na účet č. SK32 0200 0000 0012 7063 2053 vedený vo VÚB, a. s.   
   pobočka Rožňava   

   2/  osobám povereným mestom Rožňava prijímať platby do výšky 300 €;  
    na prijatú platbu je takáto osoba povinná vydať potvrdenie.  

 
 

ČL.10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 29 

 
(1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 



 
 
 

(2) Na konanie vo veciach miestnych daní a poplatkov sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ak zákon č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak. 

 
(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Rožňava na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením         č. 348/2012 
dňa 13.12.2012. 

 
(4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
uznesením č. 293/2013 dňa 4. 12. 2013. 

 
(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 3/5-ovou väčšinou prítomných poslancov. 

 
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014. 
 
(7) Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 3 ods. 3, § 4 ods. 1, § 6, § 
11, § 25 ods. 1 a § 28 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 8/2014   

      dňa 11. 12. 2014. Účinnosť nadobúdajú dňa 1. 1. 2015. 
 
      (8) Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 21 ods. 2 a 3 schválilo Mestské   
      zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 205/2015 dňa 26. 11. 2015. Účinnosť nadobúda   
      dňa 1. 1. 2016. 
 
      (9) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 1 písm.   
       a) a zvýšenie sadzieb miestnych daní schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením   
       č. .../2019 dňa 12. 12. 2019. Účinnosť nadobúdajú dňa 1. 1. 2020. 
 
  

 
 
  

              Michal Domik                                                                                                                             
                                                                                                                  primátor  
 
 
 



 
 

 
 
   
 
 


