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NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
MESTA ŠURANY č. 5/2021
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením
na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli
elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov
totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa
doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným
obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov
o doručovaní tým nie sú dotknuté.
Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v
rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na
webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to
z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so
zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej
tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia
pre neurčitý okruh osôb.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zverejnený na
pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta Šurany, na webovom sídle mesta Šurany
www.surany.sk v časti Úradná tabuľa a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.
Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky: e-mail: r.mesarosova@surany.sk alebo
ústne do zápisnice na Mestskom úrade Šurany, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany.
Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli,
na webovom sídle a na CUET
22.11.2021
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia
22.11.2021
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia
01.12.2021
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa

08.12.2021

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
A. Všeobecná časť
Účelom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) je ustanoviť
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Šurany v zmysle 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 č. 582/2004 Z.z.“).
Z ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. vyplýva, že zaviesť, zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane,
hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie dane, zníženie dane a ustanoviť sadzby
poplatku môže správca dane všeobecne záväzným nariadením len k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Týmto VZN správca dane, ktorým je mesto Šurany ustanovuje na území mesta Šurany miestne dane,
ktorými sú daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
B. Osobitná časť
Časť I. Všeobecné ustanovenia
K§1
V úvodných ustanoveniach § 1 VZN je stanovené, v ktorých ustanoveniach zákona č. 582/2004
Z.z. sú uvedené základné náležitosti k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
K§2
Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestne dane a miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Šurany za podmienok, ako sú určené zákonom a VZN.
K§3
Predmetom VZN je určenie náležitostí miestnych daní, ktoré zahŕňajú:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“),
d) daň za psa,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie,
g) daň za predajné automaty,
h) daň za nevýherné hracie prístroje,
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a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa príslušných ustanovení
zákona č. 582/2004 Z.z.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich ustanoveniach
zákona č. 582/2004 Z.z.
Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 negatívne ovplyvnila výkonnosť
slovenskej ekonomiky, spôsobila nepriaznivý dopad nielen na ekonomiku samospráv ale aj na
ekonomiku podnikateľských subjektov a domácností. Na základe vládou SR prijatých opatrení,
zaznamenali podnikateľské subjekty výrazný pokles tržieb a v mnohých prípadoch úplné prerušenie
podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich prevádzok. Vplyvom núteného obmedzenia
podnikateľskej činnosti a poklesu spotrebiteľského dopytu zo strany zákazníkov boli mnohí
zamestnávatelia vystavení tlaku znižovania nákladov aj formou prepúšťania svojich zamestnancov
čo spôsobilo, že pomerná časť domácností stratila pravidelný príjem.
Časť II. Daň z pozemkov
K§4
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta
Šurany, ktoré tvorí katastrálne územie Šurany, katastrálne územie Kostolný Sek a katastrálne územie
Nitriansky Hrádok.
K§5
V príslušnom ustanovení je uvedené, že v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2, ktoré sú súčasťou zákona č.
582/2004 Z.z., je stanovená hodnota jednotlivých pozemkov v katastrálnom území Šurany, v
katastrálnom území Kostolný Sek a v katastrálnom území Nitriansky Hrádok.
Nakoľko v prílohe č. 1 je stanovená nulová hodnota trvalých trávnatých porastov v katastrálnych
územiach Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok, správca dane určuje ich hodnotu v súlade s § 7 ods. 5
zákona č. 582/2004 Z.z. nasledovne:
a) katastrálne územie Kostolný Sek
b) katastrálne územie Nitriansky Hrádok

0,0478 eur/m2
0,0478 eur/m2

K§6
Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie sa navrhuje, aby sa sadzby dane z pozemkov uvedené v návrhu
VZN nezvyšovali a boli ponechané na úrovni roku 2021.
Časť III. Daň zo stavieb
K§7
Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie sa navrhuje, aby sa sadzby dane zo stavieb v písmenách a)-g)
a i) uvedené v návrhu VZN nezvyšovali a boli ponechané na úrovni roku 2021.
V odseku 1) v písmene h) sa upravuje pôvodná sadzba na sadzbu 1,455 eur/m2 za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou, z dôvodu dodržania ustanovenia § 104g ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.,
podľa ktorého ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie
obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí
tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku
2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší
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ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto
zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.
Časť IV. Daň z bytov
K§8
Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie sa navrhuje, aby sa sadzba dane z bytov uvedená v návrhu
VZN nezvyšovala a bola ponechaná na úrovni roku 2021.
Časť V. Spoločné ustanovenia
K§9
V uvedenom ustanovení v odseku 1) správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie
dane z bytov v zmysle § 17 ods. 3 písm. d) zákona č. 582/2004 Z.z.. V odseku 2) sa určuje aké
potvrdenie má predložiť daňovník, ak uplatňuje zníženie dane z dôvodu, že sa nachádza v hmotnej
núdzi. Odsek 3) zas určuje aké potvrdenia má predložiť daňovník, ak uplatňuje zníženie dane
z dôvodu, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Časť VI. Daň za psa
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona č. 582/2004
Z.z.. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestnu daň za psa za
podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN.
K § 10
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
na území mesta Šurany právnickou alebo fyzickou osobou.
K § 11
Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie sa navrhuje, aby sa sadzby dane za psa uvedené v návrhu VZN
nezvyšovali a boli ponechané na úrovni roku 2021.
K § 12
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 29 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane určuje podmienky oslobodenia od dane za psa a zníženia dane za psa.
Časť VII. Daň za užívanie verejného priestranstva
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až
§ 36 zákona č. 582/2004 Z.z. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022
miestnu daň za užívanie verejného priestranstva za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN.
K § 13
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je
osobitné užívanie verejného priestranstva.
K § 14
Navrhuje sa, aby sadzby dane za užívanie verejného priestranstva uvedené v návrhu VZN boli
ponechané na úrovni roku 2021.
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K § 15
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
a zároveň je ustanovené aké náležitosti musí obsahovať takéto oznámenie.
K § 16
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 36 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane určuje podmienky oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva.
Časť VIII. Daň za ubytovanie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až § 43 zákona č. 582/2004
Z.z. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestnu daň za ubytovanie
za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN, pričom predmetom dane za ubytovanie je
odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení,
ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,
ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa,
chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom,
byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
K § 17, 18, 19, 20, 21
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 43 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane určuje náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob
vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, lehoty a spôsoby jej odvodu,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane.
K § 18
Navrhuje sa, aby sadzba dane za ubytovanie uvedená v návrhu VZN bola ponechaná na úrovni roku
2021.
Časť IX. Daň za predajné automaty
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 zákona
č. 582/2004 Z.z.. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestnu daň
za predajné automaty za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN.
Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 negatívne ovplyvnila výkonnosť
slovenskej ekonomiky a spôsobila nepriaznivý dopad na ekonomiku podnikateľských subjektov. Na
základe vládou SR prijatých opatrení, podnikateľské subjekty zaznamenali výrazný pokles tržieb
a v mnohých prípadoch úplné prerušenie podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich
prevádzok.
Správca dane eviduje na svojom území 12 kusov prevádzkovaných predajných automatov, ktoré
obsahujú v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru. Predajné automaty s viac ako 10
druhmi tovaru správca dane na svojom území neeviduje.
K § 22
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a
automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
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K § 23
Z dôvodu uvedenej situácie sa navrhuje, aby sa sadzby dane za predajné automaty uvedené v návrhu
VZN nezvyšovali a boli ponechané na úrovni roku 2021.
K § 24
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 51 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane.
K § 25
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 51 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje spôsob identifikácie predajných automatov.
Časť X. Daň za nevýherné hracie prístroje
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až § 59 zákona
č. 582/2004 Z.z.. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestnu daň
za nevýherné hracie prístroje za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN.
Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 negatívne ovplyvnila výkonnosť
slovenskej ekonomiky a spôsobila nepriaznivý dopad na ekonomiku podnikateľských subjektov. Na
základe vládou SR prijatých opatrení, podnikateľské subjekty zaznamenali výrazný pokles tržieb
a v mnohých prípadoch úplné prerušenie podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich
prevádzok.
Správca dane eviduje na svojom území jeden nevýherný hrací prístroj, ktorý v roku 2021 z dôvodu
zatvorenia prevádzky nebol prevádzkovaný.
K § 26
V uvedenom paragrafe je ustanovené, že predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Zároveň je zadefinované čo
sú nevýherné hracie prístroje.
K § 27
Navrhuje sa, aby sa sadzba dane za nevýherné hracie prístroje upravila na sumu 134,00 EUR za jeden
nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
K § 28
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 59 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane.
K § 29
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 59 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov.
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Časť XI. Poplatok:
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.. Mesto Šurany ako správca dane zavádza s
účinnosťou od 01.01.2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN.
Mesto je zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na jeho území. Aby mohlo plniť túto povinnosť, malo by disponovať finančnými
prostriedkami určenými na tento účel. Preto zákon č. 582/2004 Z.z. zaviedol miestny poplatok,
pričom § 77 ods. 1 uvedeného zákona špecifikuje náklady, ktoré môžu byť hradené z tohto poplatku.
Pri výpočte výšky miestneho poplatku za komunálne odpady sa vychádza zo skutočných nákladov na
nakladanie s komunálnym odpadom, pričom sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet
priemerných nákladov mesta na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi.
K § 30
Sadzba poplatku sa navrhuje nasledovne:
a) v prípade paušálneho poplatku 30,00 eur za osobu a kalendárny rok pre fyzickú osobu, ktorá
má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
b) v prípade množstvového zberu 0,03232 eur za jeden liter komunálnych odpadov
pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
c) v prípade drobných stavebných odpadov 0,0296 eur za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
Pri stanovení sadzby poplatku je potrebné vychádzať z nasledovného zákonného ustanovenia:
a) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. (občania) je podľa 78 ods.
1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z. sadzba poplatku najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095
eura za osobu a kalendárny deň.
b) za množstvový zber pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z.
(podnikatelia) je podľa 78 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. sadzba poplatku najmenej
0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane
drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného
stavebného odpadu alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram
komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2
písm. b) a c),
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
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výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.
Podľa § 77 ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť:
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
Náklady na činnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi predstavujú:
 náklady na zber odpadov, pričom zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo
zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy,
 náklady na prepravu odpadov,
 náklady na zhodnocovanie odpadov, pričom zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce
k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov (napr. recyklácia,
spätné získavanie komponentov, využitie, úprava a výmena odpadov),
 náklady na zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania odpadov,
pričom zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovania zdravia ľudí.
Skutočné
náklady
k 30.09.2021
v EUR

Predpokladané
náklady
k 31.12.2021
V EUR

Predpokladané
náklady
na rok 2022
V EUR

činnosti nakladania so zmesovým
1. komunálnym odpadom

211 460,12

311 449,24

298 044,00

činnosti nakladania s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom,
okrem biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo záhrad a
parkov od poplatníkov podľa odseku 2
2. písm. b) a c)
triedený zber zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, od
3. poplatníkov podľa odseku 2 písm. a)

22 324,04

27 854,00

40 800,00

127 130,63

173 800,00

173 800,00

4. SPOLU

360 914,79

513 103,24

512 644,00

Skutočné náklady k 30.09.2021 boli vo výške 360 914,79 EUR a boli vynaložené:
-

na zber, prepravu a zhodnocovanie komunálnych odpadov Mestským podnikom služieb
Šurany,
na zneškodnenie odpadov spoločnosťou Brantner Nové Zámky s.r.o., pričom cena za
zneškodnenie odpadu dovezeného vlastným vozidlom na prekládkovú stanicu odpadov
Brantner Nové Zámky s.r.o. bola vo výške 53,08 EUR s DPH za 1 tonu a cena za zneškodnenie
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-

-

odpadu dovezeného vlastným vozidlom na skládku odpadov Brantner Kolta s.r.o. bola vo
výške 41,11 EUR s DPH za 1 tonu,
výška zákonného poplatku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z.,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, pri zohľadnení uvedenej úrovne
vytriedenia komunálneho odpadu, predstavovala pre mesto Šurany v roku 2021 sumu 22,00
EUR za jednu tonu uloženia zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na
skládku odpadov.
K 30.09.2021 sa vyprodukovalo 2 085,43 ton komunálnych odpadov, do konca roku 2021 sa
predpokladá 3 000 ton.
na zber, prepravu, odvoz, štiepkovanie, likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu Mestským podnikom služieb Šurany,
na zber, zvoz, odvoz, triedenie separovaného zberu Mestským podnikom služieb Šurany.

K 31.12.2021 sa predpokladajú celkové náklady vo výške 513 103,24 EUR a predstavujú okrem
vyššie uvedených nákladov aj náklady na:
-

informačnú činnosť pre poplatníkov vo výške 1 300,00 EUR,
obstaranie elektronického smart systému. Z dôvodu zavedenia nového systému odpadového
hospodárstva na území mesta Šurany od roku 2022 mesto obstaralo na základe verejného
obstarávania elektronický smart systém na evidenciu odpadového hospodárstva od víťazného
uchádzača, ktorým je spoločnosť SENSONEO j.s.a. Bratislava. Podľa zmluvy cena za
dodanie tovaru, licenčných poplatkov a služieb v roku 2021 predstavuje sumu 17 449,24 EUR.

Mesto pripravuje zavedenie nového systému odpadového hospodárstva, cieľom ktorého je
minimalizovať množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov, motivovať poplatníkov k menšej
produkcii odpadu, zvýšiť podiel triedeného odpadu a optimalizovať náklady na odpady.
Elektronický smart systém bude monitorovať nakladanie s odpadom na území mesta a zároveň bude
poskytovať presnú evidenciu uskutočnených vývozov. Mesto teda získa prehľad o reálnych
množstvách produkovaného a vyvážaného odpadu. Evidencia umožní odstrániť anonymitu a
spravodlivo odmeniť občanov za zodpovedný prístup k odpadu. Od roku 2023 bude zavedený
množstvový zber komunálnych odpadov aj v rodinných domoch, preto každá domácnosť bude mať
označenú zbernú nádobu RFID etiketou, pričom sa bude postupovať podľa platného VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Skutočné príjmy k 31.12.2021 sa predpokladajú vo výške 473 720,00 EUR, pričom:
-

uhradený miestny poplatok za komunálne odpady sa predpokladá v sume 409 620,00 EUR,
príjem Mestského podniku služieb Šurany zo separovaného zberu sa predpokladá v sume
64 100,00 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že predpokladaný dopad na odpadové hospodárstvo v roku 2021 bude strata v
sume 39 383,24 EUR a mesto ju bude znášať zo svojho rozpočtu.
V roku 2021 boli vybudované prístrešky na smetné kontajnery v sume 61 617,60 EUR, bolo
zrekonštruované komunálne vozidlo pre účely vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu zo sídlisk v sume 61 620,00 EUR, boli zakúpené zberné nádoby na zmesový komunálny
odpad, zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na triedený zber zložiek komunálnych odpadov v
celkovej výške 70 084,56 EUR. Uvedené náklady neboli zahrnuté do miestneho poplatku na rok
2021.
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Na rok 2022 sa predpokladajú náklady v celkovej výške 512 644,00 EUR a predstavujú náklady:
-

-

-

-

na zber, prepravu a zhodnocovanie komunálneho odpadu, ktoré predložil Mestský podnik
služieb Šurany vo výške 107 700,00 EUR,
na zneškodnenie odpadov spoločnosťou Brantner Nové Zámky s.r.o. vo výške 185 000,00
EUR. Na základe dodatku č. 5/2021 k Zmluve o dielo č. 31 – Šurany /2011 zo dňa 11.11.2021
bola cena za zneškodnenie odpadu dovezeného vlastným vozidlom na prekládkovú stanicu
odpadov Brantner Nové Zámky s.r.o. určená vo výške 57,32 EUR s DPH za 1 tonu; čo je
o 4,24 EUR viac ako v roku 2021 a cena za zneškodnenie odpadu dovezeného vlastným
vozidlom na skládku odpadov Brantner Kolta s.r.o. vo výške 44,71 EUR s DPH za 1 tonu;
čo je o 3,60 EUR viac ako v roku 2021.
Výška zákonného poplatku je ovplyvnená úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v meste.
K 31.12.2021 sa predpokladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu viac ako 40 %. Podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z
poplatkov za uloženie odpadov, pri zohľadnení uvedenej úrovne vytriedenia komunálneho
odpadu, by zákonný poplatok na rok 2022 predstavoval sumu 18,00 EUR za jednu tonu
uloženia zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.
Predpokladaná suma na rok 2022 sa ponecháva na rovnakej úrovni ako bola v roku 2021 aj
napriek zvýšeným cenám spoločnosťou Brantner Nové Zámky s.r.o., keďže sa predpokladá
zníženie produkcie komunálnych odpadov a zníženie zákonného poplatku zo sumy 22 EUR
na 18 EUR,
na informačnú činnosť sa predpokladá suma vo výške 1 300,00 EUR,
na licenčné poplatky na používanie systému WMS a jeho modulov a mobilných aplikácií pri
elektronickom smart systéme. Mesačná paušálna suma za uvedené poplatky podľa zmluvy so
spoločnosťou SENSONEO j.s.a. Bratislava bude vo výške 336,96 EUR, teda celková suma
za rok 2022 bude 4 043,52 EUR,
na zber, prepravu, odvoz, štiepkovanie, likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, ktoré predložil Mestský podnik služieb Šurany vo výške 40 800,00 EUR,
na zber, zvoz, odvoz, triedenie separovaného zberu, ktoré predložil Mestský podnik služieb
Šurany vo výške 173 800,00 EUR.

Mesto začalo prevádzkovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností, čiže vznikli nové náklady spojené s jeho odvozom zo sídlisk a tiež vznikli náklady
spojené s jeho likvidáciou. Mesačne sa vyprodukuje približne 5 ton tohto odpadu a poplatok za jeho
likvidáciu predstavuje 65 EUR za 1 tonu. Zvýšenie nákladov v roku 2022 predstavujú náklady na
odvoz kuchynského odpadu zo sídlisk, náklady na jeho likvidáciu a tiež aj zvýšenie cien pohonných
hmôt.
Aby mesto dokázalo pokryť prevažnú časť uvedených nákladov v roku 2022 a aby nedoplácalo na
odpadové hospodárstvo z prostriedkov svojho rozpočtu, navrhuje sa zvýšiť sadzbu miestneho
poplatku za komunálne odpady v prípade paušálneho poplatku z pôvodných 26 EUR na 30 EUR za
osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Za predpokladu
dodržiavania platobnej disciplíny poplatníkov (občanov aj podnikateľov), príjem z miestneho
poplatku v roku 2022 by mal byť vo výške 447 900 EUR a príjem zo separovaného zberu sa
predpokladá vo výške 64 100 EUR. Po odrátaní všetkých nákladov by bola v tomto prípade
predpokladaná strata približne vo výške 644 EUR.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
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odpady. Drobný stavebný odpad môžu fyzické osoby odovzdávať na zbernom dvore, ktorý sa
nachádza v priestoroch Mestského podniku služieb Šurany, ul. Za múrom 1, Šurany. Sadzba poplatku
za drobné stavebné odpady sa navrhuje zvýšiť z pôvodných 0,015 eur na 0,0296 eur za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na základe požiadavky Mestského podniku
služieb Šurany, ktorý zaznamenal zvýšenie nákladov predovšetkým na drvenie týchto odpadov, na
jeho skládkovanie a odvoz už podrveného drobného stavebného odpadu. K zvýšeniu ceny za
odovzdanie drobných stavebných odpadov na zberný dvor sa prichádza aj na základe prieskumu tejto
ceny v iných mestách.
K § 31
Správca dane určuje postup pri vyrubení poplatku. V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením
uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., ustanovuje pri množstvovom zbere spôsob a lehotu
zaplatenia poplatku.
K § 32
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
K § 33
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje podmienky pre zníženie poplatku. Poplatok sa zníži o 50 % na základe žiadosti
poplatníka a predložených aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie.
K § 34
V súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., správca
dane ustanovuje podmienky pre odpustenie poplatku. Poplatok bude odpustený na základe žiadosti
poplatníka a predložených aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie.
K § 35
V uvedenom ustanovení je určené, u ktorých poplatníkov je zavedený systém množstvového zberu.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Šurany a s právnym poriadkom SR.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude predložený na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany dňa 09.12.2021 pod č. B/1/23/2021.
Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

V Šuranoch dňa 19.11.2021

Ing. Renáta Mesárošová, v.r.
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠURANY č. 5/2021 O MIESTNYCH
DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Mesto Šurany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 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 mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1) Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich
ustanoveniach 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 č. 582/2004
Z.z“).
2) Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona č. 582/2004
Z.z.
3) Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až
§ 36 zákona č. 582/2004 Z.z.
4) Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až § 43 zákona
č. 582/2004 Z.z.
5) Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 zákona
č. 582/2004 Z.z.
6) Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až § 59
zákona č. 582/2004 Z.z.
7) Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
§2
Základné ustanovenia
1) Mesto Šurany ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 01.01.2022
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za podmienok,
ako sú určené zákonom a týmto VZN.
2) Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnych daní, ktoré zahŕňajú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

daň z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“),
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,

a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa príslušných ustanovení
zákona č. 582/2004 Z.z.
ČASŤ II.
DAŇ Z POZEMKOV
§4
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Šurany, ktoré tvorí katastrálne územie
Šurany, katastrálne územie Kostolný Sek a katastrálne územie Nitriansky Hrádok v tomto členení:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
§5
Hodnoty pozemkov
a)
b)
c)
d)

1) Hodnota ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov je stanovená Prílohou č. 1, hodnota záhrad,
zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch a stavebných pozemkov v katastrálnom území
Šurany je stanovená Prílohou č. 2, ktoré sú súčasťou zákona č. 582/2004 Z.z..
2) Hodnota ornej pôdy je stanovená Prílohou č. 1, záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných
plôch a stavebných pozemkov je stanovená Prílohou č. 2 v katastrálnom území Kostolný Sek
a Nitriansky Hrádok, ktoré sú súčasťou zákona č. 582/2004 Z.z..
3) Hodnota trvalých trávnatých porastov, ktorá nie je stanovená Prílohou č. 1 zákona č. 582/2004
Z.z., sa určuje v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. nasledovne:
c) katastrálne územie Kostolný Sek
d) katastrálne územie Nitriansky Hrádok

0,0478 eur/m2
0,0478 eur/m2
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§6
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Šurany ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
a)
b)
c)
d)

0,48 %
0,69 %
0,69 %
0,60 %
1,09 %

ČASŤ III.
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Sadzba dane
1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:
0,2043 eur/m2 pre Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok,
0,1372 eur/m2 pre Nový Svet, Kopec,
b) 0,2043 eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,5892 eur/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,7969 eur/m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,7969 eur/m2 za stavby hromadných garáží,
f) 0,7969 eur/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,9854 eur/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
h) 1,455 eur/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,5892 eur/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
v sume 0,1161 eur/m2 za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
ČASŤ IV.
DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,2043 eur/m2 byty a nebytové priestory v bytových domoch.
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ČASŤ V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§9
Zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov nasledovne:
50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej
núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.
2) Ak daňovník uplatňuje zníženie dane z dôvodu, že sa nachádza v hmotnej núdzi je povinný
predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
3) Ak daňovník uplatňuje zníženie dane z dôvodu, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, je povinný predložiť fotokópiu tohto preukazu alebo fotokópiu
rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal.
ČASŤ VI.
DAŇ ZA PSA
§ 10
Vymedzenie predmetu dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta Šurany právnickou
alebo fyzickou osobou.
§ 11
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok podľa miestnych podmienok
nasledovne:
a) pes chovaný v rodinnom dome v meste Šurany
b) pes chovaný v rodinnom dome v časti Kostolný Sek,
Nitriansky Hrádok, Argentína
c) pes chovaný v rodinnom dome v časti Nový Svet, Kopec
d) pes chovaný v bytovom dome
e) pes chovaný v objekte podnikateľského subjektu

5,00 eur
5,00 eur
3,00 eur
25,00 eur
6,00 eur

§ 12
Oslobodenie a zníženie dane za psa
1) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe predloženej žiadosti.
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2) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého dočasne vlastní útulok, karanténna
stanica alebo fyzická a právnická osoba, ktorá poskytuje dočasné umiestnenie odchyteného psa,
opusteného alebo zatúlaného.
3) Správca dane poskytne zníženie dane za psa chovaného v bytovom dome, ktorého vlastní fyzická
osoba staršia ako 62 rokov vrátane o sumu vo výške 10,00 eur.
ČASŤ VII.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 13
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta a to: cesty, miestne komunikácie, chodníky,
trhoviská, námestie, verejná zeleň, ihriská a parky.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, ktorým je:
predajné zariadenie,
zariadenie cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií,
stavebné zariadenie a stavebné skládky,
iné skládky,
informačné zariadenie alebo tabule, vrátane informačných tabúľ umiestnených na stĺpoch
verejného osvetlenia,
f) exteriérové sedenie na pohostinské, cukrárenské a reštauračné účely.
a)
b)
c)
d)
e)

§ 14
Sadzba dane
1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
2) Pre stanovenie výšky sadzby dane sa v meste Šurany určujú 2 zóny:
I.

II.

zóna: ulice: M. R. Štefánika, Námestie hrdinov, Jesenského, SNP, Malá, MDŽ, Školská-časť
autobusové nástupište, Tyršova, časť Bernolákovej od SNP po Ž. Bosniakovej, Nábrežie,
Mudrochova, M. Kokošovej, časť Hviezdoslavovej od autobusového nástupišťa po Ž.
Bosniakovej, časť Hollého po Chalupkovu, časť Chalupkovej od Hollého po Komenského,
Hasičská po Krížna, Ž. Bosniakovej, Hledíkova, Školská a Mlynská.
zóna: všetky ostatné verejné priestranstvá v meste a mestských častiach.

a) sadzba dane za prechodné umiestnenie predajného zariadenia:
I. za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody, jarmoky,
vianočné trhy, štátne sviatky a v dni pracovného pokoja – I. zóna
5

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. za predajné miesto počas jarmoku, hodov, vianočných trhov a sviatkov .... 7,00 eur/m2/deň
2. za trhový stôl ............................................................................................... 12,00 eur/m2/deň
3. za užívanie verejného priestranstva, na ktorom sa predávajú tekvicové
semienka počas jarmoku a hodov ............................................................... 20,00 eur/m2/deň
4. za predajný stánok, v ktorom sa predáva burčiak počas jarmoku a hodov.. 15,00 eur/m2/deň
5. za predajný stánok na občerstvenie ............................................................ 15,00 eur/m2/deň
6. za priestranstvo na umiestnenie stolov na občerstvenie ............................. 5,00 eur/m2/deň
7. za nákladné auto, z ktorého sa uskutočňuje predaj tovaru ......................... 10,00 eur/m2/deň
8. za osobné auto, z ktorého sa uskutočňuje predaj tovaru ........................... 5,00 eur/m2/deň
9. za parkovanie osobného auta....................................................................... 5,00 eur/m2/deň
10. za príves, z ktorého sa predáva .................................................................. 5,00 eur/m2/deň
11. za parkovanie prívesu ................................................................................. 5,00 eur/m2/deň
II. za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia v iné dni – I. zóna
1. za trhový stôl ................................................................................................. 5,00 eur/m2/deň
2. za predajné miesto mimo trhového stola ....................................................... 2,00 eur/m2/deň
III. za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody,
jarmoky, štátne sviatky a v dni pracovného pokoja – II. zóna........................... 3,00 eur/m2/deň
IV. za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia v iné dni – II.
zóna ......................................................................................................................... 2,00 eur/m2/deň
V. za umiestnenie stojanov s tovarom (max. plocha 6 m2) pred prevádzkovou jednotkou
1. I. zóna............................................................................................................ 1,00 eur/m2/deň
2. II. zóna .......................................................................................................... 1,00 eur/m2/deň
VI. na poskytovanie služieb, predaj časopisov, novín a kníh, obrázkov, žrebov, sezónny
a propagačný predaj okrem alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1. I. zóna ..... ...................................................................................................... 2,00 eur/m2/deň
2. II. zóna ........................................................................................................... 1,00 eur/m2/deň
VII. za účelom poskytovania občerstvenia spojeného s podávaním alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov
1. pred stabilnou predajňou
a) I. zóna ....................................................................................................... 1,00 eur/m2/deň
b) II. zóna ..................................................................................................... 0,50 eur/m2/deň
2. v prípade príležitostného predaja na verejnom priestranstve
a) zóna........................................................................................................... 5,00 eur/m2/deň
b) zóna .......................................................................................................... 3,00 eur/m2/deň
b) sadzba dane za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v určených
lokalitách mesta v dohodnutej lehote :
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1.
2.
3.
4.

cirkus ............................................................................................................ 0,05 eur/m2/deň
lunapark a iné atrakcie v meste Šurany počas jarmoku a hodov................... 0,20 eur/m2/deň
lunapark a iné atrakcie v meste Šurany v iné dni ......................................... 0,10 eur/m2/deň
lunapark a iné atrakcie v mestských častiach ............................................... 0,05 eur/m2/deň

c) sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebnej skládky v meste:
1. I. zóna .......................................................................................................... 0,20 eur/m2/deň
2. II. zóna ......................................................................................................... 0,10 eur/m2/deň
d) sadzba dane za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode c):
1. I. zóna
a) za prvé tri dni ..........................................................................................
b) za každý ďalší začatý deň .......................................................................
2. II. zóna
a) za prvé tri dni ..........................................................................................
b) za každý ďalší začatý deň .........................................…..........................

0,40 eur/m2/deň
0,60 eur/m2/deň
0,20 eur/m2/deň
0,40 eur/m2/deň

e) sadzba dane za umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane informačných tabúľ
umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia:
1. I. zóna .......................................................................................................... 0,30 eur/m2/deň
2. II. zóna ......................................................................................................... 0,20 eur/m2/deň
f) sadzba dane za dočasné umiestnenie exteriérového sedenia na pohostinské, cukrárenské
a reštauračné účely...................................................................................................... 0,10 eur/m2/deň
§ 15
Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

obchodné meno alebo meno a priezvisko daňovníka,
sídlo alebo miesto podnikania daňovníka,
IČO, DIČ alebo dátum narodenia daňovníka,
miesto užívania verejného priestranstva,
rozsah užívania verejného priestranstva v m2,
obdobie užívania verejného priestranstva,
účel užívania verejného priestranstva,
v prípade nároku na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podklady
preukazujúce nárok na oslobodenie od dane.
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§ 16
Oslobodenie od dane
Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu
usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne a verejnoprospešné účely.
ČASŤ VIII.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 17
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1) Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr do
30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane, podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
Prípadné zmeny alebo zánik činnosti oznámi do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

obchodné meno alebo meno a priezvisko platiteľa dane z ubytovania,
sídlo alebo miesto podnikania platiteľa dane z ubytovania,
IČO, DIČ platiteľa dane z ubytovania,
názov a adresa ubytovacieho zariadenia,
bankové spojenie a číslo účtu platiteľa dane z ubytovania,
meno, priezvisko, adresa bydliska štatutárneho zástupcu,
dátum začatia, ukončenia alebo zmeny poskytovania ubytovania.
§ 18
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,70 eur na osobu a prenocovanie.
§ 19
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
Platiteľ dane je pre účely dane z ubytovania povinný viesť pravdivú a preukázanú evidenciu všetkých
ubytovaných osôb, v ktorej uvedie základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, adresu
trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu.
§ 20
Spôsob vyberania dane, lehoty a spôsoby jej odvodu
1) Platiteľ dane z ubytovania je povinný predložiť vyúčtovanie dane za ubytovanie správcovi dane
podľa prílohy č. 2 tohto VZN za príslušný kalendárny štvrťrok do 15 dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka a v tomto termíne odviesť mestu vybranú daň.
2) Daň za ubytovanie je možné uhradiť prevodom na účet mesta, v hotovosti alebo prostredníctvom
POS terminálu v pokladni Mestského úradu Šurany.
8

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 21
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane z ubytovania je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
vyznačí počet prenocovaní, sadzbu a výšku zaplatenej dane.
ČASŤ IX.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 22
Vymedzenie predmetu dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 23
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane nasledovne:
a) 28,80 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 56,40 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhmi tovaru.
§ 24
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1) Daňovník je pre účely dane za predajné automaty povinný viesť pravdivú a preukázanú
evidenciu všetkých predajných automatov, pričom písomne uvedie správcovi dane svoje
identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, IČO, miesto podnikania
alebo sídlo, deň začatia prevádzkovania jednotlivých predajných automatov, miesto ich
umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.
2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných
automatov.
§ 25
Identifikácia predajných automatov
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat identifikačným štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a)
b)
c)
d)

obchodné meno alebo meno a priezvisko prevádzkovateľa,
adresa prevádzky, kde je predajný automat umiestnený,
druhové označenie predajného automatu a jeho výrobné číslo,
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.
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ČASŤ X.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 26
Vymedzenie predmetu dane
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú
za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 27
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane 134,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.
§ 28
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
Daňovník je pre účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť pravdivú a preukázanú
evidenciu všetkých nevýherných hracích prístrojov, pričom písomne uvedie správcovi dane svoje
identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, IČO, miesto podnikania
alebo sídlo, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich
umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.
§ 29
Identifikácia predmetu dane
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a)
b)
c)
d)

obchodné meno alebo meno a priezvisko prevádzkovateľa,
adresa prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený,
druhové označenie nevýherného hracieho prístroja a jeho výrobné číslo,
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
ČASŤ XI.
POPLATOK
§ 30
Sadzba poplatku

1) Sadzba poplatku je:
a) v prípade paušálneho poplatku 0,0822 eur za osobu a kalendárny deň, teda 30,00 eur za
osobu a kalendárny rok pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
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b) v prípade množstvového zberu 0,03232 eur za jeden liter komunálnych odpadov
pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
c) v prípade drobných stavebných odpadov je sadzba poplatku ustanovená na 0,0296 eur za
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2) Stanovený počet zberných nádob prislúchajúci k počtu poplatníkov a interval vývozov je
uvedený v platnom všeobecne záväznom nariadení mesta Šurany o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
§ 31
Postup pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku
1) Mesto v súlade s § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 30 ods. 1 písm. a)
tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2) Mesto vyrubuje poplatok podľa § 30 ods. 1 písm. b) tohto VZN rozhodnutím.
3) Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
4) Mesto v súlade s § 83 ods. 1) zákona č. 582/2004 Z. z. určuje lehotu zaplatenia poplatku pri
množstvovom zbere:
a) prvá splátka vo výške 50 % z celkovej výšky poplatku je splatná do 31. mája
kalendárneho roka,
b) druhá splátka vo výške 50 % z celkovej výšky poplatku je splatná do 31. októbra
kalendárneho roka,
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok je splatný do 15
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5) Mesto v súlade s § 83 ods. 1) zákona č. 582/2004 Z. z. určuje spôsob zaplatenia poplatku pri
množstvovom zbere:
a)
b)
c)
d)

bezhotovostným prevodom na účet mesta,
poštovým peňažným poukazom na účet mesta,
v hotovosti do pokladne Mestského úradu Šurany,
prostredníctvom POS terminálu v pokladni Mestského úradu Šurany.

6) Poplatok za drobné a stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti zamestnancovi
Mestského podniku služieb Šurany priamo na zbernom dvore Za múrom 1, Šurany.
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§ 32
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti o vrátenie poplatku v lehote 60
dní od doručenia žiadosti.
2) Poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti predložením nasledovných podkladov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

doklad o zrušení trvalého pobytu,
doklad o ukončení prechodného pobytu na území mesta,
doklad o úmrtí,
doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta,
doklad o ukončení podnikateľskej činnosti,
iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti.
§ 33
Podmienky a podklady pre zníženie poplatku

1) Mesto poplatok zníži o 50 % na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník preukáže, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe
aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:
a) zníženie z pracovných dôvodov:
1. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej republiky
mimo mesta s dokladom o ubytovaní,
2. doklad o prechodnom pobyte alebo doklad o platení poistenia v zahraničí, ak poplatník
vykonáva turnusovú prácu v zahraničí, pričom doklad vystavený v úradnom jazyku
krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť s prekladom do slovenského
jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad),
b) zníženie zo študijných dôvodov:
1. potvrdenie o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním
iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia,
c) zníženie z dôvodu prechodného pobytu v inej obci:
1. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a doklad o zaplatení poplatku
v inej obci alebo meste,
d) ak poplatník vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech mesta
na podporu plnenia jeho úloh, môže si uplatniť zníženie vo výške 50% z vyrubeného poplatku
na základe potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydaného mestom.
2) Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 90
dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na zníženie
zaniká.
3) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov
uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
4) Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.
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§ 34
Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku
1) Mesto poplatok odpustí na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe aktuálnych
dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:
a) odpustenie z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí:
1. potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí,
2. potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej
republiky,
b) rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
c) potvrdenie alebo iný doklad o umiestnení v reedukačnom centre, o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb, v detskom domove.
2) Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť
s prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).
3) Poplatník uplatní nárok na odpustenie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do
90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na
odpustenie zaniká.
4) Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku predložením dokladov
uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
5) Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.
§ 35
Systém množstvového zberu
1) U poplatníkov, ktorými sú:
a) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
b) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania,
je zavedený systém množstvového zberu komunálnych odpadov.
2) Poplatník uvedený v odseku 1 môže v systéme množstvového zberu požiadať o frekvenciu
vývozu zbernej nádoby v objeme 120 l a 1100 l v závislosti na produkcii odpadu v súlade
s harmonogramom vývozu v meste.
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ČASŤ XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Zrušovacie ustanovenia
Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Šurany č. 16/2020-Z, bod VI., dňa 10.12.2020.
§ 37
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Šurany č. ...../2021-Z, bod .........., dňa ......................
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli
mesta Šurany, zverejnené na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk a na Centrálnej
úradnej elektronickej tabuli dňa ........... Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2022.

V Šuranoch 19.11.2021

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany
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Príloha č. 1

OZNÁMENIE
o registrácii k dani za ubytovanie
na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ÚDAJE O PLATITEĽOVI DANE ZA UBYTOVANIE:

Obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Názov a adresa zariadenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefonický kontakt:
E-mailová adresa:
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):
Adresa bydliska štatutárneho zástupcu:
Dátum začatia poskytovania ubytovania:
Dátum ukončenia poskytovania ubytovania:
Dátum zmeny poskytovania ubytovania:
V súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na
spracovanie svojich údajov.

V Šuranoch, dňa .....................

......................................................
podpis
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Príloha č. 2

VYÚČTOVANIE
dane za ubytovanie za ............. štvrťrok ......................
na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ÚDAJE O PLATITEĽOVI DANE ZA UBYTOVANIE:
obchodné meno alebo meno a priezvisko: ...........................................................................................
sídlo alebo miesto podnikania:

...........................................................................................

IČO:

...........................................................................................

DIČ:

...........................................................................................

názov a adresa zariadenia:

...........................................................................................

telefónne číslo:

...........................................................................................

e-mailová adresa:

...........................................................................................

mesiac v príslušnom
kalendárnom štvrťroku

počet ubytovaných osôb

počet prenocovaní

Spolu za .......štvrťrok ..............
Výpočet dane za ubytovanie (počet prenocovaní spolu x sadzba dane ):
počet prenocovaní

sadzba dane

daň za ubytovanie
za...... štvrťrok ...........

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
V súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na
spracovanie svojich údajov.

Dátum: .........................

.............................................................
podpis platiteľa dane alebo štatutárneho
zástupcu platiteľa dane

Vyúčtovanie dane z ubytovania je platiteľ povinný predložiť do podateľne Mestského úradu Šurany
a vybranú sumu odviesť na účet mesta Šurany č. SK73 0200 0000 0001 7492 7172, variabilný symbol: IČO
alebo v hotovosti do pokladne mesta Šurany v lehote do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka.
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