
Všeobecne záväzné nariadenie č. 76 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

(úplné znenie so zapracovanými dodatkami č. 1-11) 

 

Mesto Martin na základe § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 

1.4.2009, Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.7.2009, Dodatku č. 3, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 11.9.2009, Dodatku č. 4, ktorý nadobudol účinnosť dňa 17.12.2009, Dodatku č. 5, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 20.7.2010, Dodatku č. 6, ktorý nadobudol  účinnosť dňa 1.1.2011, Dodatku č. 

7, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2012, Dodatku č. 8, ktorý nadobudol účinnosť dňa 04.09.2012, 

okrem čl. I bod 4 tohto dodatku, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2013, Dodatku č. 9, ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 01.01.2013, Dodatku č. 10, ktorý nadobudol účinnosť dňa 17.04.2014 

a Dodatku č. 11, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2015. 

 

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste, ktoré zahŕňa katastrálne územie Martin, 

Priekopa, Záturčie a Tomčany, (ďalej len "mesto"), ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

§ 1 

Druhy miestnych daní 

(1) Mesto 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, 



g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 

(2) Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“). 

 

§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f) je kalendárny 

rok. 

 

§ 3 

Úvodné ustanovenie 

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/04 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

PRVÁ  ČASŤ 

 

§ 4 

Daň z nehnuteľností 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 

 

Daň z pozemkov 

§ 5 

Základ dane 

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a 

trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery  

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona číslo 582/04 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

(2) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 

a hodnoty pozemkov za 1 m
2
 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez 



porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku, ktorú mesto určuje 

takto: 

- lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, 

- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

Martin  0,158 €/m
2
 

Priekopa 0,158 €/m
2
 

Záturčie 0,158 €/m
2
 

Tomčany 0,158 €/m
2 

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 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 a stavebné pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný 

stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice 

alebo predajného stánku v m
2
 a hodnoty pozemkov za 1 m

2
 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 

582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov pre stavebné pozemky. 

 

§ 6 

Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov
1
 sa v celom meste určuje takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 

Martin   0,42% 

Priekopa 0,42% 

Záturčie  0,42% 

Tomčany 0,42% 

b)  záhrady  0,60% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  0,60% 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 

Martin   0,42% 

Priekopa  0,42% 

Záturčie  0,42% 

Tomčany  0,42% 

e) stavebné pozemky  0,50% 

 

 

 



Daň zo stavieb 

§ 7 

Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb
2
 sa v celom meste určuje takto: 

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

0,231 €/m
2
 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu  0,229 €/m
2
 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,668 €/m
2
  

d) samostatne stojace garáže 0,879 €/m
2
 

e) stavby hromadných garáží 0,879 €/m
2
 

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 0,879 €/m
2
 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

3,003 €/m2 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,003 €/m2 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 2,500 €/ m2 

(2) K upravenej ročnej sadzbe dane zo stavieb uvedenej v § 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia mesto určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok vo výške 0,160 € za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

Daň z bytov 

§ 8 

Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane z bytov
3
 sa v celom meste určuje takto: 

a) 0,231 €/m2 za byty, 

b) 0,879 €/m2 za nebytové priestory. 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

§ 9 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1) Mesto poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných 



liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. 

stupňa a II. stupňa, 

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, 

geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného 

vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov 

a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov, 

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

e) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, 

prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 

národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch vo vyhlásených 

ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 

významu, 

f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky), 

h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 

umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a 

III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými 

katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným 

zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, 

výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých 

zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 

na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na 

nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou. 

(2) Mesto poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov na: 

a) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov 

držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové 

vozidlo používané na ich dopravu. 

(3) Mesto poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto 

a) 50 % z dane zo stavieb, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, 

stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 

b) 30 % v stavbách na bývanie a bytoch vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 

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. 

 

§ 10 

Vyrubenie dane 

zrušený 

 

§ 11 

Platenie dane 

zrušený 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Daň za psa 

§ 12 

Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

 

§ 13 

Sadzba dane 

Sadzba dane: 

(1) Za psa chovaného v rodinných domoch sa na území celého mesta určuje sadzba dane 9 

€/kalendárny rok. 

(2) Za psa chovaného v bytoch v bytových domoch sa na území celého mesta určuje sadzba dane: 

a) 45 €/kalendárny rok, ak ďalej nie je uvedené inak, 

b) 67 €/kalendárny rok za psa plemien veľkých psov (nemecký ovčiarsky pes, doga, 

doberman, írsky vlkodav, rotweiler, briard, boxer, kólia, malamut, veľký bradáč, retriever, 

chrt veľký, mastif, brazílska fila) a ich krížence a bojových psov (pitbull, americký 

stafordšírsky teriér, bulteriér, starordšírsky bullteriér) a ich krížence, 

c) 9 €/kalendárny rok pre daňovníka – osamelo žijúceho dôchodcu, s výnimkou uvedenou v 

písmene b). 

(3) Za psa chovaného v podnikateľskom objekte sa na celom území mesta pre daňovníka 

právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa určuje sadzba 45 €/kalendárny rok. 

 

§ 14 

Oslobodenie od dane za psa 

Mesto poskytuje oslobodenie od dane za psa: 



a) daňovníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

na jedného psa.  

 

§ 15 

Platenie dane 

zrušený 

 

§ 16 

Evidencia psov 

(1) Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy 

známku nosili. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na 

Mestský úrad v Martine. Za vydanie náhradnej známky stanovuje mesto sumu 1,65 €. 

(2) Po ohlásení resp. zistení skutočnosti, že pes pohrýzol človeka, bude daňovníkovi vydaná 

registračná známka s označením “Nebezpečný pes“. 

 

TRETIA ČASŤ 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

§ 17 

Predmet dane (vymedzenie verejného priestranstva) 

(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia. 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto 

prenajalo podľa osobitného predpisu
4
. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

b) predajného zariadenia, 

c) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

d) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky, 

e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

f) umiestnenie reklamného zariadenia. 

 

§ 18 

Základ dane 



Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

 

§ 19 

Sadzba dane 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí mesto v eurách za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň. 

(1) Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za: 

a) predaj potravín, ovocia, zeleniny 1,327 €/m2/deň, 

b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 4,979 €/m2/deň, 

c) predaj drobných umeleckých predmetov a drobných remeselných výrobkov 0,995 

€/m2/deň 

d) predaj ostatných tovarov 3,319 €/m2/deň, 

e) užívanie verejného priestranstva na účely propagačné a prezentačné formou promostánku, 

za účelom reklamy (napr. predvádzanie áut, výrobkov,...) 3,319 €/m2/deň, 

f) za umiestnenie letných, celoročných terás a exteriérových sedení na verejných 

priestranstvách na území mesta Martin: 

- v pešej zóne 0,066 €/m2/deň, 

- mimo pešej zóny 0,049 €/m2/deň.  

Predaj počas jarmokov je upravený samostatným VZN. 

g) za umiestnenie reklamného zariadenia: 

- v pešej zóne 0,5 €/m2/deň pôdorysnej plochy, 

- mimo pešej zóny 0,25 €/m2/deň pôdorysnej plochy. 

h) za účelom vykonávania služieb (brúsenie nožov, čistenie topánok) 0,66 €/m2/deň, 

i) ponechanie konštrukcie letnej terasy po ukončení jej prevádzky v rámci letnej sezóny 

príslušného kalendárneho roka počas mesiacov október až máj, ktorú prevádzkovateľ 

nevyužíva na prevádzku a zároveň táto terasa nebráni prechodu pešo, prejazdu, 

vykonávaniu zimnej údržby mestom a je mimo koridoru pešej zóny 0,005 €/m2/deň. 

Prevádzkovateľ v takom prípade zodpovedá za bezpečnosť osôb a zabezpečenie zimnej 

údržby na takomto verejnom priestranstve.  

(2) Za užívanie verejného priestranstva: 

a) na kultúrne, spoločenské a športové podujatia 0,995 €/m2/deň, 

b) na konanie mítingov, zhromaždení a petičných akcií 6,638 €/m2/deň. 

(3) Za skládku materiálov: 

- v pešej zóne 0,497 €/m2/deň, 

- mimo pešej zóny 0,331 €/m2/deň. 

(4) Za stavbárske lešenie, stavebné zariadenia, zariadenia staveniska a podobné konštrukcie: 



- v pešej zóne 0,497 €/m2/deň pôdorysnej plochy 

- mimo pešej zóny 0,331 €/m2/deň pôdorysnej plochy. 

(5) Za užívanie verejného priestranstva: 

a) na účely postavenia cirkusov sa stanovuje sadzba 0,199 €/m2/deň. Lokalitu umiestnenia 

cirkusu určuje mesto, 

b) za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok 0,165 €/m2/deň. 

Sadzba za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií 

počas jarmokov je upravená samostatným VZN. 

(6) Za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (ďalej len vyhradené parkovacie 

miesto) – osobným motorovým vozidlom s prevádzkovou hmotnosťou maximálne do 2,5 t 

(konštruované výlučne na prepravu osôb, maximálne sedemmiestne, okrem úžitkových 

vozidiel – napr. typ pick-up, ducato, a podobné typy) na verejnom priestranstve v obytných 

zónach KBV – podľa pasportizácie. Mesto Martin určí jedno vyhradené parkovacie miesto pre 

jednu bytovú jednotku, maximálne v rozsahu 50% z celkového počtu parkovacích miest pri 

obytných domoch pre: 

a) Daňovník - fyzická osoba – držiteľ vozidla - občan s trvalým pobytom na ulici pri 

obytnom dome, v ktorom má občan trvalý pobyt s uvedeným EČV alebo fyzická osoba 

podnikateľ
5
- držiteľ vozidla - s trvalým pobytom na ulici pri obytnom dome, v ktorom má 

ako občan trvalý pobyt s uvedeným EČV 

 

Sadzba dane - 0,04 €/m2/deň (0,5 € za deň; pri 12,5 m2 parkovacej plochy) 

 

1. Mesto určí vyhradené parkovacie miesto a vyrubí daň, ak daňovník podá žiadosť, ktorú 

doručí mestu Martin najmä osobne na podateľni Mestského úradu Martin alebo poštou. 

Na žiadosti sa vyznačí deň a hodina doručenia. Žiadosti sú posudzované podľa poradia 

v akom boli doručené do naplnenia počtu parkovacích miest vyhradených na tento 

účel. Vyhradenie parkovacieho miesta bude určené po vyjadrení príslušného výboru 

mestskej časti. 

2. Žiadosť o vydanie súhlasu o určení vyhradeného parkovacieho miesta bude posúdená 

ak bude obsahovať: 

A. údaje o žiadateľovi 

B. adresu trvalého pobytu žiadateľa 

C. číslo občianskeho preukazu. V prípade daňovníka, ktorý je fyzická osoba 

podnikateľ
5
, žiadosť obsahuje číslo občianskeho preukazu a fotokópiu 

príslušného oprávnenia na vykonávanie činnosti. 

D. kontakt (telefón, mail) 

E. ulica, na ktorej má byť vyhradené parkovacie miesto 



F. údaje o vozidle – továrenská značka/typ, evidenčné číslo, kategória 

G. prílohy: 

- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte, 

- technický preukaz (veľký) – fotokópia obojstranne (alebo osvedčenie 

o evidencii vozidla) 

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá vo vlastníctve, príp. nájme garáž, 

garážové stojisko v posudzovanej lokalite, t.j. v obytnom dome, v ktorom 

má trvalý pobyt alebo v okruhu cca 500 m od vchodu do obytného domu, 

v ktorom má trvalý pobyt  

3. Súčasťou žiadosti je súhlas žiadateľa – daňovníka na spracovanie osobných údajov pre 

potreby vyhradeného parkovania. 

4. V prípade neúplných žiadostí, mesto vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti do 7 dní od 

doručenia. V prípade nedoplnenia žiadosti, resp. nedoloženia dokladov uvedených vo 

výzve alebo v stanovenej lehote, takto podané žiadosti o určenie vyhradeného 

parkovacieho miesta nebudú posúdené. 

5. Mesto Martin predvolá žiadateľa na prejednanie miesta vyhradeného parkovacieho 

miesta. Pokiaľ sa žiadateľ na prejednanie bez ospravedlnenia nedostaví alebo nebude 

vopred dohodnutý iný termín prejednania, má sa za to, že žiadosť nepodal. 

6. Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na určenie a 

vyhradenie parkovacieho miesta oznámiť mestu do 15 dní odo dňa keď ku zmene 

došlo. 

7. V prípade, že pominuli skutočnosti, ktoré zakladali nárok na vyhradenie parkovacieho 

miesta, daňovník stráca nárok na vyhradenie parkovacieho miesta dňom nasledujúcim 

po dni, v ktorom uplynula doba, za ktorú bola daň zaplatená. 

8. Mesto Martin určí a zabezpečí vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta v zmysle 

platnej legislatívy (vodorovné značenie, zvislé značenie, technická zábrana - ,,stojaci 

policajt“). Po zaplatení dane a predložení dokladu o zaplatení dane bude s daňovníkom 

uzavretá zmluvy o výpožičke parkovacej zábrany. Mesto Martin nevyznačuje 

vyhradené parkovacie miesta v období, keď vyznačenie vyhradeného parkovacieho 

miesta nie je vzhľadom na poveternostné podmienky možné (spravidla mesiace 

november až apríl). 

9. Žiadosti doručené v kalendárnom mesiaci budú posudzované v kalendárnom mesiaci 

nasledujúcom po mesiaci doručenia. Mesto Martin vyhradí a určí vyhradené 

parkovacie miesto v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola 

žiadosť posúdená s výnimkou postupu podľa bodu 8. 



10. V prípade, že daňovník neuhradí daň v zmysle rozhodnutia, stráca nárok na vyhradené 

parkovacie miesto dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula doba, za ktorú bola 

daň zaplatená. 

b) Parkovanie pred vchodmi do obytných domov a v priestoroch obmedzujúcich vstup do 

obytných domov je zakázané. 

(7) Za trvalé parkovanie vozidla určeného na prepravu osôb ŤZP/ŤZP-S mimo stráženého 

parkoviska (ďalej len „vyhradené parkovacie miesto“) – osobným motorovým vozidlom s 

prevádzkovou hmotnosťou maximálne do 2,5 t (konštruované výlučne na prepravu osôb, 

maximálne sedemmiestne, okrem úžitkových vozidiel – napr. typ pick-up, ducato, a podobné 

typy) na verejnom priestranstve v obytných zónach KBV – podľa pasportizácie. 

a) Na účely tohto odseku sa osobou ŤZP/ŤZP-S rozumie osoba, ktorá je držiteľom preukazu 

ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu, s trvalým pobytom na ulici, kde má byť parkovacie 

miesto vyhradené a je podľa posudku príslušného orgánu
6
 odkázaná na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v 

oblasti mobility a 

aa) je odkázaná na používanie zdravotníckej pomôcky v oblasti mobility a to elektrického 

alebo mechanického invalidného vozíka alebo protéz dolných končatín, alebo 

ab) má ťažkú spastickú obrnu a chabú obrnu dolných končatín, mozgovú, mozočkovú 

a miešnu disfunkciu podmieňujúcu ťažkú poruchu chôdze, alebo 

ac) má stav po stuhnutí kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez 

možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou, alebo 

ad) má iné ťažké zdravotné postihnutie v oblasti mobility, ktoré výrazne obmedzuje 

schopnosť držiteľa preukazu ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu dostaviť sa 

k osobnému motorovému vozidlu mimo vyhradeného parkovacieho miesta. 

b) Mesto Martin určí jedno vyhradené parkovacie miesto pre jednu bytovú jednotku pre: 

Daňovník 

1. fyzická osoba –osoba ŤZP/ŤZP-S, alebo 

2. zákonný zástupca osoby  ŤZP/ŤZP-S, 

pričom držiteľom motorového vozidla je osoba ŤZP/ŤZP-S, zákonný zástupca alebo 

osoba ktorá žije (trvalý pobyt) v spoločnej domácnosti s osobou ŤZP/ŤZP-S  

c) Sadzba dane – 0,005 €/m2/deň (0,0875 € za deň pri 17,5 m2 parkovacej plochy). 

d) Mesto určí vyhradené parkovacie miesto a vyrubí daň, ak daňovník podá žiadosť, ktorú 

doručí mestu Martin najmä osobne na podateľni Mestského úradu Martin alebo poštou. 

Na žiadosti sa vyznačí deň a hodina doručenia. Žiadosti sú posudzované podľa poradia v 

akom boli doručené. Vyhradenie parkovacieho miesta bude určené po vyjadrení 

príslušného výboru mestskej časti. 



e) Žiadosť o vydanie súhlasu o určení vyhradeného parkovacieho miesta bude posúdená ak 

bude obsahovať: 

1. údaje o žiadateľovi a držiteľovi vozidla 

2. adresu trvalého pobytu žiadateľa a držiteľa vozidla 

3. číslo občianskeho preukazu žiadateľa a držiteľa vozidla 

4. kontakt (telefón, mail) 

5. ulica, na ktorej má byť vyhradené parkovacie miesto 

6. údaje o vozidle – továrenská značka/typ, evidenčné číslo, kategória 

7. číslo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím
7
 (ďalej len ,,parkovací preukaz“) 

8. prílohy: 

A. čestné vyhlásenie o trvalom pobyte žiadateľa a držiteľa vozidla 

B. technický preukaz (veľký) – fotokópia obojstranne (alebo osvedčenie o 

evidencii vozidla) 

C. čestné vyhlásenie, že žiadateľ, resp. držiteľ vozidla nemá vo vlastníctve, príp. 

nájme garáž, garážové stojisko v posudzovanej lokalite, t.j. v obytnom dome, 

v ktorom má trvalý pobyt alebo v okruhu cca 500 m od vchodu do obytného 

domu, v ktorom má trvalý pobyt 

D. fotokópia (obojstranne) platného preukazu ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho 

preukazu 

E. posudok príslušného orgánu
6
 

F. vodičský preukaz žiadateľa 

G. doklad o zamestnaní osoby ŤZP/ŤZP-S, resp. potvrdenie o návšteve školy, 

školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb osobou ŤZP/ŤZP-S 

f) Súčasťou žiadosti je súhlas žiadateľa - daňovníka a držiteľa vozidla na spracovanie 

osobných údajov pre potreby vyhradeného parkovania 

g) V prípade neúplných žiadostí, mesto vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti do 7 dní od 

doručenia. V prípade nedoplnenie žiadosti, resp. nedoloženia dokladov uvedených vo 

výzve alebo v stanovenej lehote, takto podané žiadosti o určenie vyhradeného 

parkovacieho miesta nebudú posúdené. 

h) Žiadosť posúdi posudková a sociálno-zdravotná komisia. 

i) Mesto Martin predvolá žiadateľa na prerokovanie miesta vyhradeného parkovacieho 

miesta. Pokiaľ sa žiadateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca na prerokovanie bez 

ospravedlnenia  nedostaví alebo nebude vopred dohodnutý iný termín prerokovanie, má 

sa za to, že žiadosť nepodal. 

j) Mesto Martin určí a zabezpečí vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta v zmysle 

platnej legislatívy (vodorovné značenie, zvislé značenie). Mesto Martin nevyznačuje 



vyhradené parkovacie miesta v období, keď vyznačenie vyhradeného parkovacieho 

miesta nie je vzhľadom na poveternostné podmienky možné (spravidla mesiace november 

až apríl). 

k) Žiadosti doručené v kalendárnom mesiaci budú posudzované v mesiaci nasledujúcom po 

mesiaci doručenia. Mesto Martin vyhradí a určí vyhradené parkovacie miesto v 

kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť posúdená, s 

výnimkou postupu podľa písmena j) 

l) Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na určenie a 

vyhradenie parkovacieho miesta oznámiť mestu do 15 dní odo dňa keď ku zmene došlo. 

m) V prípade, že pominuli skutočnosti, ktoré zakladali nárok na vyhradenie parkovacieho 

miesta, daňovník stráca nárok na vyhradenie parkovacieho miesta dňom nasledujúcim po 

dni, v ktorom uplynula doba, za ktorú bola daň zaplatená. 

n) V prípade, že daňovník neuhradí daň v zmysle rozhodnutia, stráca nárok na vyhradené 

parkovacie miesto dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula doba, za ktorú bola daň 

zaplatená. 

o) Splnenie a trvanie podmienok pre vyhradenie parkovacieho miesta pre osoby ŤZP/ŤZP-S 

mesto prehodnotí raz za dva roky u všetkých parkovacích miest vyhradených pre osoby 

ŤZP/ŤZP-S tak podľa tohto odseku, ako aj podľa predchádzajúcich postupov. 

p) V prípade, že budú zistené skutočnosti, pre ktoré daňovník prestal spĺňať podmienky pre 

vyhradenie parkovacieho miesta podľa tohto nariadenia a tieto riadne nenahlásil mestu, 

stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto dňom nasledujúcim po dni, v ktorom 

uplynula doba, za ktorú bola daň zaplatená. 

r)  Parkovanie pred vchodmi do obytných domov a v priestoroch obmedzujúcich vstup do 

obytných domov je zakázané. 

 

§ 20 

Oslobodenie od dane 

(1) Mesto poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za: 

a) kultúrnu a športovú akciou usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, 

b) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

c) umiestnenie lešenia, konštrukcií a stavebných zariadení umiestnených na verejnom 

priestranstve za účelom rekonštrukcií bytových domov, 

(2) Od dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 19 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia sú 

oslobodení podnikatelia, ktorí mali zriadenú letnú terasu na základe povolenia na zriadenie 

letnej terasy vydaného v rokoch 2009 až 2011 a súčasne preukážu nadobudnutie vlastníctva ku 

konštrukcii letnej terasy v uvedených rokoch, ktorej konštrukcia nespĺňa podmienky podľa 

osobitného predpisu
8
 nasledovne: 



a) ak zosúladili letnú terasu s ustanoveniami osobitného predpisu do 1.4.2012 – 3 roky 

b) ak zosúladili letnú terasu s ustanoveniami osobitného predpisu do 1.4.2013 – 2 roky 

c) ak zosúladili letnú terasu s ustanoveniami osobitného predpisu do 1.4.2014 – 1 rok 

 

§ 21 

Platenie dane 

zrušený 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Daň za ubytovanie 

 

§ 22 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§ 23 

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 0,497 €. 

 

§ 24 

Oslobodenie od dane 

Mesto poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie: 

a) študentom, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských 

domovoch, 

b) dôchodcom nad 65 rokov veku, 

c) deťom do 10 rokov veku, 

d) držiteľom preukazu ŤZP a lebo ŤZP/S. 

 

§ 25 

Platenie dane 

(1) Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť "Hlásenie" k dani za 

ubytovanie podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou 

sumou dane je daňovník povinný doručiť Mestskému úradu v Martine, vždy do 15.1.,15.4., 

15.7., 15.10. príslušného roka. 

(2) Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

§ 26 



Evidencia dane za ubytovanie 

(1) Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné 

ubytovanie je povinný registrovať sa na Mestskom úrade Martin do 15 dní od začatia činnosti. 

(2) Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované 

obdobie v „knihe ubytovaných“ v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len kniha) pre 

potreby kontroly dane za ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby 

kniha obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná  

adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je 

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

(3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v ktorom 

vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné 

ubytovanie poskytnuté. 

(4) Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu 

ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami. 

 (5) Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník povinný 

nové skutočnosti oznámiť Mestskému úradu v Martine do 15 dní odo dňa ich vzniku. 

 

 

PIATA ČASŤ 

Daň za predajné automaty 

 

§ 27 

Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 28 

Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a) 34 € za potraviny, 

b) 67 € za ostatné tovary. 

 

§ 29 

Platenie dane 

zrušený 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 



Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

§ 30 

Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

§ 31 

Sadzba dane 

a)  Za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166 €. 

b) Za jeden nevýherný hrací prístroj prevádzkovaný prostredníctvom internetovej kaviarne 

(počítač) je 17 € a kalendárny rok. 

 

 

 

§ 31a 

Spoločné ustanovenia pre vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné 

automaty a dane za nevýherné hracie prístroje 

(1) Mesto ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € v úhrne nebude vyrubovať, ani vyberať.  

 

§ 32 

Platenie dane 

zrušený 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 

§ 33 

Vymedzenie historickej časti mesta a režim užívania historickej časti mesta 

(1) Historická časť mesta je územie, ktoré tvoria pozemné komunikácie – časť Ul. M. R. Štefánika 

- Divadelná - 29. augusta - časť Ul. A. Kmeťa - časť Ul. Daxnerova – označené zvislým 

dopravným značením podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhl. č. 9/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke „ IP 25 a – PEŠIA ZÓNA“ a „ IP 25 b – PEŠIA 

ZÓNA – KONIEC “. 

 

§ 34 

Historická časť mesta 



(1) Za historickú časť mesta sa určuje časť centra mesta, z ktorej je vylúčená premávka 

motorových vozidiel okrem prípadov určených týmto nariadením. Jej užívanie sa riadi 

osobitným režimom určeným týmto nariadením. Začiatok a koniec historickej časti mesta je 

označený príslušnou dopravnou značkou. 

 

§ 35 

Obmedzenie vjazdu vozidiel a podmienky vjazdu do historickej časti 

(1) Do historickej časti mesta je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem motorových vozidiel 

podľa ods. 2 a motorových vozidiel na trase na miesto a z miesta vyhradeného na parkovanie 

príslušnou dopravnou značkou (len po najbližšej trase). 

(2) Do historickej časti mesta je za splnenia uvedených podmienok povolený vjazd týchto 

motorových vozidiel: 

 

 

 

Písm. Daňovník Na základe V čase S celkovou 

hmotnosťo

u vozidla 

do 

Sadzba 

dane 

v EUR za 

deň za 

každé 1 

potvrdenie 

 

(paušál za 

rok) 

a držiteľmi ktorých sú fyzické 

osoby – občania s trvalým 

pobytom v historickej časti 

mesta, pokiaľ nie je možný 

prístup zo zásobovacej 

komunikácie 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na evidenčné 

číslo vozidla 

bez časového 

obmedzenie 

do 2,5 t 0 € 

b držiteľmi ktorých sú vlastníci 

nehnuteľností – fyzické 

osoby alebo právnické 

osoby, pokiaľ nemajú 

k nehnuteľnosti prístup zo 

zásobovacej komunikácie 

a zároveň túto nehnuteľnosť 

nevyužívajú na vlastnú 

podnikateľskú činnosť (za 

podnikanie sa nepovažuje 

prenájom nehnuteľnosti) 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na vlastníka 

a je neprenosné 

 

v prípade 

právnických 

osôb za 

súčasného 

predloženia 

technického 

preukazu 

bez časového 

obmedzenia 

do 2,5 t 0 € 

c  držiteľmi ktorých sú vlastníci 

nehnuteľností – právnické 

osoby alebo fyzické osoby 
pokiaľ nemajú k nehnuteľnosti 

prístup zo zásobovacej 

komunikácie a zároveň túto 

nehnuteľnosť využívajú na 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na prevádzku 

 

(vydáva sa 1 

potvrdenie na 

prevádzku) 

bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0,40 € 

 

(146 €) 



vlastnú podnikateľskú 

činnosť (za podnikanie sa 

nepovažuje prenájom 

nehnuteľnosti) 

d držiteľmi ktorých sú 

nájomcovia nehnuteľností – 

podnikatelia pokiaľ nie je 

prístup k nehnuteľnosti, 

v ktorej majú prevádzku, 

vytvorený zo zásobovacej 

komunikácie 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na prevádzku 

 

(vydáva sa 1 

potvrdenie na 

prevádzku) 

od: 

 

pol hodiny pred 

začiatkom 

prevádzkovej 

doby 

 

do: 

 

1 hodiny po 

skončení 

prevádzkovej 

doby 

do 3,5 t 0,40 € 

 

(146 €) 

e  držiteľmi ktorých sú fyzické 

osoby s prechodným 

pobytom v historickej časti 

mesta, pokiaľ nemajú prístup 

k nehnuteľnosti zo 

zásobovacej komunikácie 

a preukážu sa súhlasom 

vlastníka nehnuteľnosti, že 

môžu parkovať na jeho 

pozemku pri nehnuteľnosti, 

v ktorej majú prechodný 

pobyt, pričom vlastník 

nehnuteľnosti má na svojom 

pozemku garáž alebo 

garážové stojisko, resp. 

parkovacie miesto 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na fyzickú 

osobu a je 

neprenosné 

 

(len do počtu 

parkovacích 

miest 

vytvorených 

pri danej 

nehnuteľnosti) 

bez časového 

obmedzenia 

do 2,5 t 0,20 € 

 

(73 €) 

f držiteľmi ktorých sú právnické 

osoby nezaložené za účelom 

podnikania, ktoré majú 

prevádzku v historickej časti 

mesta, pokiaľ nemajú 

k nehnuteľnosti prístup zo 

zásobovacej komunikácie 

potvrdenia, 

ktoré sa vydáva 

na právnickú 

osobu 

 

(v prípade, že 

je pri 

nehnuteľnosti 

garáž, garážové 

stojisko vydáva 

sa 1 potvrdenie 

na 1 garáž, 

garážové 

stojisko) 

bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0,10 € 

 

(36,50 €) 

g  zabezpečujúcich stavebné 

práce, správu a údržbu 

nehnuteľností v historickej 

časti mesta na základe 

stavebného povolenia resp. 

ohlásenia v zmysle stavebného 

zákona 

potvrdenia od 06.00 hod. 

do 09.00 hod. 

do 3,5 t 0,995 € 

 

(250 €) 

h zabezpečujúcich stavebné 

práce – opravu a úpravu 

potvrdenia bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0 € 



vonkajšieho vzhľadu 

nehnuteľnosti (strechy 

a fasády) v historickej časti 

mesta na základe stavebného 

povolenia, resp. ohlásenia 

v zmysle stavebného zákona 

i zabezpečujúcich zásobovanie, 

pokiaľ nie je možný prístup 

k nehnuteľnosti zo 

zásobovacej komunikácie 

potvrdenia od 04.00 hod. 

do 09.00 hod. 

do 3,5 t 0 € 

j zabezpečujúcich dovoz 

nákladu väčšieho objemu pre 

obyvateľov historickej časti 

mesta, (biela technika, 

nábytok a pod.), pokiaľ nie je 

možný prístup k nehnuteľnosti 

zo zásobovacej komunikácie 

potvrdenia od 06.00 hod. 

do 09.00 hod. 

do 3,5 t 0 € 

k zabezpečujúcich čistotu 

a údržbu verejných 

priestranstiev, verejných 

zariadení, zber komunálneho 

odpadu a iných prác pre mesto 

a jeho organizácie na základe 

zmluvy alebo objednávky 

potvrdenia od 19.00 hod. 

do 10.00 hod. 

do 3,5 t 0 € 

l zabezpečujúcich údržbu 

inžinierskych sietí a zber 

iného odpadu ako 

komunálneho odpadu 

potvrdenia od 06.00 hod. 

do 09.00 hod. 

do 3,5 t 0 € 

m s právom prednostnej jazdy 

podľa osobitného predpisu
9
  

bez potvrdenia, 

resp. ohlásenia 

bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0 € 

n s osobitným evidenčným 

číslom (P) 

bez potvrdenia, 

resp. ohlásenia 

bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0 € 

o zabezpečujúcich 

odstraňovanie havarijných 

stavov a riešenie 

mimoriadnych situácií 

súvisiacich s ohrozením života 

a zdravia osôb a ohrozením 

majetku 

telefonického 

ohlásenia 

Mestskej 

polícií 

v Martine 

bez časového 

obmedzenia 

do 3,5 t 0 € 

p pri organizovaní verejného 

spoločenského, kultúrneho 

a športového podujatia, 

volebnej kampane politických 

strán, prezentačných 

a reklamných akcií, konaných 

na základe oznámenia zámeru 

mestu Martin v zmysle 

osobitných predpisov
10

  

potvrdenia na čas 

nevyhnutne 

potrený na 

zabezpečenie 

akcie 

do 3,5 t 5 € 

q pri organizovaní verejného 

spoločenského, kultúrneho 

a športového podujatia, 

ktorého organizátorom je 

mesto alebo právnické osoby 

v zriaďovateľskej alebo 

zakladateľskej pôsobnosti 

mesta 

potvrdenia na čas 

nevyhnutne 

potrebný na 

zabezpečenie 

akcie 

do 3,5 t 0 € 



r v prípade nepredvídaných 

udalostí (napr. dopravná 

nehoda, porucha motorového 

vozidla a pod.), pre ktoré 

nebolo možné uskutočniť 

vjazd v čase povolenom podľa 

predchádzajúcich písmen 

potvrdenia za 

súčasného 

predloženia 

iného dokladu 

preukazujúceho 

potrebu vjazdu 

(napr. dodací 

list) 

na čas 

nevyhnutne 

potrebný 

do 3,5 t 20 € 

 

 

 (3) Vjazd do historickej časti mesta motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t je 

zakázaný, okrem: 

a)  vozidiel podľa odseku 2 písmeno o) v prípade, že nie je možné odstrániť havarijný stav 

alebo riešiť mimoriadnu situáciu pomocou motorového vozidla s celkovou hmotnosťou 

vozidla do 3,5 tony. 

b) vo výnimočných prípadoch, napr. opravy vo výškach, vozidiel do 6 ton na základe 

potvrdenia. Žiadateľ požiada minimálne 24 hodín pred vjazdom osobne na Odbore 

komunálnych služieb MsÚ Martin o povolenie vjazdu do historickej časti mesta, pričom 

technické podmienky vstupu zhodnotí zamestnanec MsÚ Martin. 

 

§ 36 

Povoľovanie vjazdu vozidiel a bicyklov 

(1) Potvrdenia pre vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta vydáva mesto. 

Vzor potvrdenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

(2) V potvrdeniach môže mesto určiť aj ďalšie podmienky pre vstup a zotrvanie vozidla 

v historickej časti mesta. 

(3) Pri jazde na bicykli v historickej časti je zakázané: 

1. Jazdiť v peších koridoroch
1
 
 
pri letných terasách 

2. Počas verejných kultúrnych podujatí, verejných zhromaždení a obdobných akcií jazdiť na 

bicykli v priestore, kde sa takéto podujatie koná, okrem prípadov, kedy je podujatie 

organizované pre cyklistov 

3. Realizovať akékoľvek freestylové aktivity bez povolenia mesta 

 

§ 37 

Podmienky užívania historickej časti mesta 

(1) V historickej časti mesta je pre motorové vozidlá povolená maximálna rýchlosť 20 km/h. 

(2) Zakazuje sa jazda motorového vozidla mimo trasy uvedenej v potvrdení 

(3) V historickej časti mesta je státie zakázané, okrem miest vyhradených na parkovanie 

príslušnou dopravnou značkou. Zastavenie je povolené len na nevyhnutný čas. 



 

§ 38 

Základ dane a sadzba dane 

(1) Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. 

(2) Sadzba dane je uvedená v § 35 ods. 2. 

 

§ 39 

Oslobodenie od dane 

zrušený 

 

§ 40 

Platenie dane 

zrušený 

ÔSMA ČASŤ 

Poplatok 

 

§ 41 

Predmet poplatku 

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 

 

§ 42 

Poplatník 

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na 

iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len  

nehnuteľnosť“), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na účel podnikania. 

                                                                                                                                                                                     
1
 § 2 ods. 6 VZN č. 94 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás 

na území mesta Martin 



(2) U poplatníkov podľa ods. 1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie 

obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Mestského úradu Martin (trvalý a prechodný 

pobyt). 

(3) Poplatok platí: 

a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, 

c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre mesto vyberať a za vybraný poplatok 

ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo 

správca súhlasí. 

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 a zaniká 

dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

§ 43 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím, za ktoré mesto vyberá poplatok je kalendárny rok. 

 

 

§ 44 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku je pre fyzické osoby: 

a) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1/ písm. a):  

0,0685 €/kalendárny deň (25 €/rok) za osobu, 

(2) Sadzba poplatku je pre právnické osoby a podnikateľov: 

a) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1/ písm. b): 

0,0597 €/kalendárny deň (21,79 €/rok) za zamestnanca a za osobu hospitalizovanú alebo 

ubytovanú (priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb za zdaňovacie 

obdobie) u poplatníka, ak je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta slúžiacu na poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb  

Mesto stanovuje koeficient vo výške 1; 

b) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1/ písm. c): 

0,0822 €/kalendárny deň (30 €/rok) za zamestnanca a za osobu hospitalizovanú alebo 

ubytovanú alebo za miesto určené na poskytovanie služby (priemerný počet 

hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb alebo priemerný počet miest za zdaňovacie 

obdobie) u poplatníka, ak je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta slúžiacu na poskytovanie zdravotných alebo ubytovacích služieb alebo 

reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb. 

Mesto stanovuje koeficient vo výške 1; 



c) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1/ písm. b, c):  

v prípade, ak požiada o množstvový zber: 

- 0,0251 €/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l 

- 0,0251 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1100 l 

- 0,0251 €/l odpadu pre veľkokapacitný kontajner. 

Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v 

pokladni Mestského úradu v Martine. 

 

§ 45 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok sa určuje ako: 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa § 42 ods. 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 42, ods. 1 písm. b) alebo 

písm. c). 

(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet : 

 a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet 

osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 

 a 

 b)priemerného počtu 

1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie 

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v meste poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu sa nezapočítavajú 

osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 

2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom 

období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje 

reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby. 

 

§ 46 

Splatnosť poplatku 

zrušený 

 

§ 47 

Oznamovacia povinnosť 

zrušený 



§ 48 

Zníženie,  odpustenie a vrátenie poplatku 

 

(1) Mesto odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, a to poplatníkovi, ktorý:  

a) navštevuje školu mimo mesta, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na 

odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to 

najmä potvrdením  o návšteve školy alebo ubytovacím preukazom alebo potvrdením o 

platbe za ubytovanie, 

b) sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania alebo prechodného 

pobytu v inej obci. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať 

hodnoverným dokladom, a to najmä dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v 

inej obci, dokladom o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o úhrade poplatku v inej 

obci, nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou, 

potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, potvrdením 

o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdením o umiestnení v reedukačnom 

zariadení alebo detskom domove, potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach,   

c) sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné 

každoročne preukázať hodnoverným dokladom,  a to najmä potvrdením o návšteve školy, 

pracovným povolením, povolením k pobytu alebo vízami, potvrdením o zamestnaní, 

potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej 

organizácie o pobyte v zahraničí, sobášnym listom úradne zadokumentovaným na 

príslušnej slovenskej agentúre v zahraničí alebo úradne potvrdeným na osobitnej matrike 

pri MV SR, dokladom o narodení dieťaťa v zahraničí, potvrdením o platbe obecnej dane 

v zahraničí, tlačivom o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdením o poberaní 

materského príspevku v zahraničí, potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencii 

v zozname nezamestnaných.  

(2) Mesto vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia 

zanikla povinnosť platiť poplatok, a to do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za 

následok zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého pobytu, zániku prechodného 

pobytu a zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť. Nárok na vrátenie poplatku je potrebné 

preukázať hodnoverným  dokladom, a to najmä dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt 

v inej obci, dokladom o zrušení prechodného pobytu v meste Martin alebo listom vlastníctva 

dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.    

 

 

 



§ 48a 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Povolenia vydané mestom Martin podľa § 36 tohto nariadenia do nadobudnutia účinnosti 

dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 76 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady strácajú platnosť dňom 31.8.2009. 

Daňový preplatok mesto Martin daňovníkovi vráti. Preplatok nižší ako 3,31€ sa nevracia. 

 

§ 49 

Zrušovacie a záverečné ustanovenie 

 

(1) Zrušuje sa VZN č. 62 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady schválené uznesením MsZ č.158/2006 zo dňa 26.10.2006 a dodatok 

č. 1 k VZN č. 62 schválený uznesením MsZ č.202/07 zo dňa 22.11.2007. 

(2) Toto VZN č. 76 bolo schválené uznesením MsZ č.170/08 zo dňa 27.novembra 2008 a 

účinnosť nadobúda dňom dňa 1. januára 2009. 

(3) Dodatok č. 1 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č.193/08 a účinnosť nadobudol 

dňa 1.4.2009. 

(4) Dodatok č. 2 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 83/09 zo dňa 25.6.2009 a 

účinnosť nadobudol dňa 13.7.2009. 

(5) Dodatok č. 3 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 117/09 zo dňa 27.8.2009 a 

účinnosť nadobudol dňa 11.9.2009. 

(6) Dodatok č. 4 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 167/09 zo dňa 30.11.2009 a 

účinnosť nadobudol dňa 17.12.2009. 

(7) Dodatok č. 5 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 86/10 zo dňa 1.7.2010 a 

účinnosť nadobudol dňa 20.7.2010. 

(8) Dodatok č. 6 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 158 zo dňa 25.11.2010 a 

účinnosť nadobudol dňa 1.1.2011. 

(9) Dodatok č. 7 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 188/11 zo dňa 24.11.2011 

a účinnosť nadobudol 1.1.2012. 

(10) Dodatok č. 8 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 127/12 zo dňa 20.08.2012 

a účinnosť nadobudol dňa 04.09.2012, okrem čl. I bod 4 tohto dodatku, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 01.01.2013. 

(11) Dodatok č. 9 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 230/12 zo dňa 26.11.2012 

a účinnosť nadobudol dňa 01.01.2013. 

(12)Dodatok č. 12 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 52/2014 zo dňa 31.03.2014 

a účinnosť nadobudol dňa 17.04.2014. 



(13) Dodatok č. 11 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č..222/2014 zo dňa 13.11.2014 

a účinnosť nadobudol dňa 01.01.2015. 

 

 

 

 

 Mgr. art. Andrej Hrnčiar 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 § 8 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

2
 § 12 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

3
 § 16 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

4
 § 663 Občianskeho zákonníka 

5
 § 2 ods. 2 zákona č. 53/1991 Zb. Obchodný zákonník 

6
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

7
 § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8
 VZN č. 94 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území 

mesta Martin 
9
 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10
 Napr. zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
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Dodatok č. 12 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Mesto Martin podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento 

Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 76 

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. § 19 ods. 7 písm. h) VZN č. 76 sa mení a znie: 

Žiadosť posúdi posudková komisia. Posudkovú komisiu zriaďuje mestské 

zastupiteľstvo. Posudková komisia má 3 členov, z ktorých aspoň jeden je doktorom 

medicíny.  

 

2. V celom texte § 19 ods. 7 VZN č. 76 sa slová „posudková a sociálno-zdravotná 

komisia“ nahrádzajú slovami „posudková komisia“. 

3. § 41 sa vypúšťa. 

 

4. V § 44 ods. 2, písm. c) sa mení a znie: 

„c) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1/ písm. b, c): 

v prípade ak požiada o množstvový zber:  0,0251 €/liter odpadu“ 

Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu vyrubí správca dane poplatníkovi 

rozhodnutím. Poplatok je splatný v lehote alebo splátkach, ktoré správca dane určí 

v rozhodnutí.“   

      

5. V § 44 sa  na konci dopĺňa ods. 3, ktorý znie: 

„(3) Sadzba poplatku je pre fyzické osoby za drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín:  

a) pre poplatníka podľa § 42 ods. 1 písm.  a):   0,026 €/kilogram odpadu“ 

Poplatok za drobný stavebný odpad uhrádza poplatník správcovi dane v hotovosti pri 

odovzdaní odpadu.  

6. V § 48 ods. 1 písm. c) sa za slová „potvrdením z pracovného úradu v zahraničí 

o evidencii v zozname nezamestnaných“ dopĺňa: 

„doklad o zdravotnom poistení v zahraničí“ 

 

7. Za § 48a sa dopĺňa § 48b, ktorý vrátane nadpisu znie:  

 

„§ 48b Spoločné ustanovenia 

(1) Mesto určuje, že daň z nehnuteľnosti,  daň za psa, daň za predajné automaty a daň 

za nevýherné hracie prístroje do sumy piatich eur v úhrne nebude vyrubovať.“ 
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Čl. II 

 

Dodatok č. 12 k tomuto VZN bol schválený uznesením MsZ č. 165/15  zo dňa 26.11.2015 

a účinnosť nadobúda 1. 1. 2016.  

 

  

 

Mgr. art. Andrej Hrnčiar 

primátor mesta 

 

 

 


