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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2014
o miestnych daniach na území Mesta Veľký Krtíš
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných
ustanovení zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní (ďalej len „miestne dane“) na území Mesta Veľký Krtíš.
2) Mesto Veľký Krtíš zavádza s účinnosťou od 01.01.2015 na svojom území 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.
II. č a s ť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
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
§3
Základom dane z pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku v m² je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) stavebné pozemky

0,3757 EUR/m²
0,0746 EUR/m²
4,6400 EUR/m²
4,6400 EUR/m²
0,1660 EUR/m²
46,4700 EUR/m².

§4
Správca dane pre všetky pozemky na území Mesta určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,55 % zo základu dane
trvalé trávnaté porasty
0,55 % zo základu dane
b) záhrady
0,55 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,55 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
2,50 % zo základu dane
e) stavebné pozemky
0,55 % zo základu dane.
Daň zo stavieb
§5
1) Správca dane pre všetky stavby na území Mesta Veľký Krtíš, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb (za každý aj začatý m2 zastavanej plochy) vo
výške:
a) 0,245 EUR/m² - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
b) 0,340 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) 0,510 EUR/m² - za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,600 EUR/m² - za samostatne stojace garáže
e) 2,450 EUR/m² - za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f) 2,000 EUR/m² - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,840 EUR/m² - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,100 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
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Daň z bytov
§6
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov na území Mesta Veľký Krtíš je za každý aj začatý m²
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,245 EUR/m² - za byty (vrátane pivníc)
b) 0,840 EUR/m² - za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť (mimo pivníc)
c) 2,000 EUR/m² - za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a iné
zárobkové činnosti
d) 0,600 EUR/m² - za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 25 % na stavby na
bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie. Správca dane určuje, že vekovú hranicu na poskytnutie zníženia dane musí
daňovník dosiahnuť 31.12. v kalendárnom roku, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu.
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát
vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a
ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
III. časť
DAŇ ZA PSA
§8
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
§9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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§ 10
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 11
Sadzba dane
1) Sadzbu dane ustanovuje správca dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste
16,60 EUR
b) za jedného psa držaného v bytovom dome v meste s oploteným
pozemkom
16,60 EUR
c) za psa držaného v bytovom dome v meste
33,20 EUR
d) za psa držaného v záhradkárskych osadách
10,00 EUR
e) za psa umiestneného v určených voliérach mimo mesta
10,00 EUR
f) za psa držaného na stráženie právnickou osobou alebo fyzickou
osobou podnikateľom, v objektoch slúžiacich na podnikanie
na celom území Mesta
16,60 EUR.
2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
2) Na daň platenú v inej obci alebo meste sa neprihliada.
§ 13
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že od dane za psa sú oslobodené služobné psy používané
bezpečnostnými službami.
IV. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva vrátane rozkopávok na celom území Mesta.
2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Mesta Veľký Krtíš, a to najmä:
a) miestne cestné komunikácie v celej dĺžke a v šírke, vybudované chodníky
b) verejné priestranstvá na území mesta:
nezastavané plochy sídlisk
parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, verejná zeleň
parkoviská
námestie
všetky neknihované parcely v intraviláne
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trhovisko.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:
a) využitie verejného priestranstva pre umiestnenie predajných stánkov a
využitie verejného priestranstva pred stánkami na mestskom trhovisku a verejného
priestranstva počas jarmokov
b) dočasné využitie (nie celý kalendárny rok) verejného priestranstva pre umiestnenie
predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (napr. predajný
stánok) mimo reštauračných služieb
c) celoročné využitie (nepretržite 365 dní v roku) verejného priestranstva pre umiestnenie
predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (napr. predajný
stánok) mimo reštauračných služieb
d) využitie verejného priestranstva pre umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb (napr. spevnená
plocha pri prevádzke alebo terasa)
e) využitie verejného priestranstva na stavebné účely a umiestnenie stavebného
zariadenia - napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna
plošina a pod.
f) umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo zariadenia slúžiaceho na umiestnenie
materiálu (napr. veľkoobjemový kontajner)
g) umiestnenie zariadenia cirkusu alebo zariadenia lunaparku (lokalitu určí Odbor
investičný a ŽP – MsÚ Veľký Krtíš)
h) umiestnenie iných atrakcií (lokalitu určí Odbor investičný a ŽP – MsÚ Veľký Krtíš)
i) využitie verejného priestranstva za účelom prezentácie služieb alebo na reklamné
a propagačné účely
j) využitie verejného priestranstva pre umiestnenie nehnuteľných alebo hnuteľných
reklamných zariadení a vývesných tabúľ
k) trvalým parkovaním vozidla sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva
ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby
vyznačené dopravnými značkami. Trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého
vozidla, obytného automobilu alebo obytného prívesu na tom istom mieste.
§ 15
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva spôsobom
uvedeným v predmete dane.
§ 16
Sadzba dane
1) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v § 13 ods. 3 sú:
a) za predajný stánok na mestskom trhovisku
predaj odevov, textilu, obuvi, okuliarov, priemyselného
tovaru a pod.- rozšírený stánok
15,00 EUR/deň
predaj odevov, textilu, obuvi, okuliarov, priemyselného
tovaru a pod. – stánok
10,00 EUR/deň
predaj ovocia, zeleniny, kvetov, stromčekov - jeden stánok,
rozšírený stánok
6,60 EUR/deň
predaj ovocia, zeleniny, kvetov, stromčekov - jeden stánok
5,00 EUR/deň
predaj ovocia zeleniny, kvetov, stromčekov - 1/2 rozšíreného
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predajného stánku
predaj ovocia, zeleniny, kvetov, stromčekov - 1/2 predajného
stánku
predaj z vlastného vozidla

3,30 EUR/deň
2,50 EUR/deň
6,60 EUR/deň

V období od 15.11. do 1.3.:
predaj ovocia, zeleniny, kvetov, priesad, stromčekov
- rozšírený stánok
predaj ovocia, zeleniny, kvetov, stromčekov – jeden stánok

5,00 EUR/deň
3,30 EUR/deň

Za umiestnenie predajných zariadení počas jarmokov:

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

predaj meraného alkoholu, potravín, občerstvenia,
predaj trdelníkov
textil, odevy, obuv, priemyselný tovar
drobná bižutéria, prútený tovar, drevené výrobky,
cukrovinky, cukrová vata, pukance
remeselná výroba
motorové vozidlo spojené s dovozom tovaru
dočasné umiestnenie predajného zariadenia
mimo reštauračných služieb
celoročné umiestnenie predajného zariadenia
mimo reštauračných služieb
umiestnenie predajného zariadenia
na poskytovanie reštauračných služieb
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie skládky stavebného materiálu
umiestnenie zariadenia cirkusu alebo zariadenia lunaparku
umiestnenie iných atrakcií
využitie verejného priestranstva na reklamné účely
- plocha do 20 m²
- plocha nad 21 m²
umiestnenie reklamných zariadení
trvalé parkovanie vozidla (mimo zóny s dopravným obmedzením)
osobné vozidlo do 3,5 t
nad 3,5 t
vraky osobných vozidiel a motorové vozidlá
vyradené z evidencie
vozidlá vyradené dočasne z evidencie vozidiel
nákladné automobily, autobusy, mechanizmy

16,00 EUR/deň
4,00 EUR/m²/deň
2,50 EUR/m²/deň
1,50 EUR/m²/deň
3,30 EUR/deň
5,00 EUR/m²/deň
0,10 EUR/m²/deň
0,04 EUR/m²/deň
0,07 EUR/m²/deň
0,20 EUR/m²/deň
0,10 EUR/m²/deň
50,00 EUR/deň
50,00 EUR/deň
100,00 EUR/deň
0,10 EUR/m²/deň
17,00 EUR/mesiac
34,00 EUR/mesiac
34,00 EUR/mesiac
17,00 EUR/mesiac
34,00 EUR/mesiac.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla sa zvyšuje
o 50% pre druhé vozidlo a o 100 % pre každé ďalšie vozidlo toho istého vlastníka resp.
držiteľa vozidla.
2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v ods. 1 písm. b) až d)
v centre mesta t.j. na Uliciach SNP, Nemocničná, M. R. Štefánika, Písecká, Banícka,
Nám. A. H. Škultétyho, Trhovnícka, Mikszáthova, Okružná, Za poštou, Venevská,
Školská, Novohradská, I. Madácha, Mierová, J. A. Komenského sa zvyšuje o 50 %.
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§ 17
Ohlasovacia povinnosť, platenie dane, zníženie a oslobodenie od dane
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer
osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie
verejného priestranstva.
2) Povolenie na užívanie verejného priestranstva podľa § 13 ods. 3 vydáva:
a) pod písm. a) – Odbor ekonomiky a správy majetku – MsÚ Veľký Krtíš
b) pod písm. b) až k) – Odbor investičný a ŽP - MsÚ Veľký Krtíš.
3) Splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje takto:
a) pod písm. a) je splatná pri vydaní povolenia
b) pod písm. b) až k) je daň splatná v dvoch splátkach a to prvá najneskôr do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane a druhá do 30.9.
príslušného kalendárneho roka, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť v rozhodnutí o
vyrubení dane inak.
4) Oslobodenie od dane:
a) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za
verejné kultúrne podujatia a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve
bez vstupného, alebo ktorého výťažok je určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné účely pod podmienkou, že si usporiadateľ na vlastné náklady
zabezpečí vyčistenie verejného priestranstva po ukončení podujatia.
b) Od dane za trvalé parkovanie vozidla sú oslobodené rozpočtové a príspevkové
organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš.
5) Zníženie dane:
a) Správca dane poskytuje zníženie dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska až do výšky 100 % daňovej
povinnosti fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím - imobilita, ktorá je
odkázaná na invalidný vozík. Zníženie dane správca dane poskytuje individuálne, na
základe daňovníkom predloženej žiadosti s príslušnými dokladmi na preukázanie
zdravotného postihnutia.
V. časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania.
2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základom dane je počet prenocovaní.
4) Sadzba dane je 1,00 EUR na osobu a prenocovanie.
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných". Daň
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. O
zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
6) Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť do 10-ho pracovného dňa
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom daň vybral do hlavnej pokladne správcu dane
alebo bezhotovostným
prevodom na účet správcu dane. Zároveň do 10 dní každého
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nasledujúceho kalendárneho mesiaca platiteľ dane správcovi dane predloží oznámenie
o daňovej povinnosti za ubytovanie.
VI. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 19
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch verejne
prístupných.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov.
4) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
33,00 EUR za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa
nenachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
166,00 EUR za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa
nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
obchodné meno, sídlo a IČO
výrobné číslo predajného automatu
identifikácia umiestnenia predajného automatu.
6) Daňovník je povinný každý automat označiť na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené:
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO
dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu
výrobné číslo automatu
telefónny kontakt na prevádzkovateľa.
VII. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 20
1) 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 (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje").
2)
a) Nevýherné hracie prístroje sú:
elektronické prístroje na počítačové hry
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry
b) Za nevýherné hracie prístroje sa nepovažujú osobné počítače slúžiace na pripojenie k
internetu za účelom vzdelávania a získavania informácií pre deti a dospelých.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5) Sadzba dane je 166,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
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6) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
meno daňovníka a identifikačné údaje
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
identifikácia umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
7) Daňovník je povinný každý nevýherný hrací prístroj označiť na viditeľnom mieste
štítkom, kde je uvedené: obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum
umiestnenia automatu, telefónny kontakt na prevádzkovateľa.
VIII. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia
1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane na vecne príslušnom
Odbore ekonomiky a správy majetku Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo
niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia na predpísanom tlačive.
2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní od vzniku
tejto daňovej povinnosti.
3) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne, podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
4) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
pokiaľ správca dane v rozhodnutí o vyrubení dane neurčí inak.
5) Správca dane určuje, že daňovník môže vyrubenú daň uhradiť:
a) poštovou poukážkou, pričom daňovník uvedie variabilný symbol uvedený
v rozhodnutí o vyrubení dane
b) bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí
o vyrubení dane s uvedením variabilného symbolu
c) hotovostným vkladom do pokladne správcu dane.
6) Ak daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámil na predpísanom tlačive. Zánik daňovej povinnosti je
daňovník povinný preukázať (napr. potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa, zmluva
o predaji psa a pod.).
7) Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 22
Záverečné ustanovenia
1) Správu miestnych daní vykonáva Mesto Veľký Krtíš prostredníctvom primátora mesta
a poverených zamestnancov Mesta Veľký Krtíš.
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2) V konaní vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa osobitných predpisov zák. č.
563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.
3) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Veľký Krtíš sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíš dňa 15.12.2014 a nadobúda účinnosť od 1.1.2015.
4) S nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký
Krtíš č. 9/2013 o miestnych daniach na území Mesta Veľký Krtíš.

Ing. Dalibor S u r k o š, v. r.
primátor Mesta Veľký Krtíš
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