
Všeobecne záväzné nariadenie
Nitrianskeho samosprávneho kraja . 9/2011

o ur ení   ro nej sadzby dane z motorových vozidiel

   l.I

Zastupite stvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe §8 a §11 ods. 2 písm. a) zákona
NR SR . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, ustanovením § 6 ods. 1a) zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 2 ods. 3 zákona . 659/2007 Z.z.  o zavedení meny euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa uznieslo na vydaní

 Všeobecne záväzného nariadenia . 9/2011 o ur ení ro nej  sadzby dane z motorových
vozidiel na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

§ 1
Oslobodenie od dane

1.  Od dane je oslobodené vozidlo:
a)  v  dokladoch ktorého je ako držite  zapísaný Nitriansky samosprávny kraj, do

rozpo tu ktorého plynie da  z motorových vozidiel,
 b)   diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaru ená vzájomnos ,
 c)   záchrannej  zdravotnej  služby 1) ,  vozidlo banskej záchrannej služby, horskej

 záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 d) vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme.

2.  Zníženie  sadzby dane u vozidla :

a) na podnikanie, ktoré sp a limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5
b) vozidlo používané výhradne v po nohospodárskej  a lesnej výrobe v rozsahu 70 %

1) zákon . 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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 § 2
Sadzba dane

Sadzba dane je uvedená v eurách (€).

1.  Sadzba dane pre osobný automobil pod a  zdvihového  objemu motora v cm3

uvedeného v dokladoch  vozidla :              €
do 900 cm ³ vrátane 63,89
nad 900 cm ³ do 1 200 cm ³ vrátane 82,89
nad 1 200 cm ³ do 1 500 cm ³ vrátane 124,10
nad 1 500 cm ³ do 2 000 cm ³ vrátane 157,44
nad 2 000 cm ³ do 3 000 cm ³ vrátane 198,80
nad 3 000 cm ³ 235,75

2.        Sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus pod a celkovej hmotnosti  a po tu náprav
uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre
prípojné vozidlo a sadzba dane pre  vozidlo v rámci návesovej jazdnej súpravy

aha  a náves) pod a celkovej hmotnosti a po tu náprav uvedených v dokladoch
vozidla, osobitne pre  aha  a osobitne pre náves, vozidlo sa z h adiska ur enia sadzby
dane zaradí do najbližšej nižšej da ovej skupiny, než do akej by patrilo pod a celkovej
hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne  aha  a osobitne náves.

Po et náprav a maximálna
prípustná celková  hmotnos
naloženého vozidla  (v tonách)

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
minimálna   maximálna   Hnacia(e) náprava(y)        a Hnacia(e) náprava(y)

vrátane so vzduch.pružením                      s  inými   systémami
alebo s ekviv.zariad.                      pruženia

sadzba pre vozidlá sp ajúce
1 - 2                           základná sadzba EURO 3                              EURO 4 a 5
nápravy                          €                                        €                                      €
do                  1              88,35   82,15       79,96
1                    2            153,35                             142,39     138,74
2                    4            230,03 213,60     208,12
4                    6            322,05             299,03     291,37
6                    8            425,74             395,44                 385,21
8                   10           536,75             498,40     485,62
10                 12           640,44                            594,79     579,46
12                 14           801,46 744,14     725,15
14                 16           962,49       893,84     870,84
16                 18         1123,51           1043,18   1016,52
18                 20         1284,54           1192,88   1162,22
20                 22         1499,23           1392,25   1356,46
22                 24         1713,93                   1591,61   1550,71
24                 26         1928,63           1790,98   1744,96
26                 28         2143,33           1990,34   1939,21
28                 30         2354,01           2186,04   2129,82
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nad 30                       2568,71           2385,40                          2324,07

Po et náprav a maximálna
prípustná celková  hmotnos
naloženého vozidla  (v tonách)

minimálna   maximálna   Hnacia(e) náprava(y)        a Hnacia(e) náprava(y)
vrátane so vzduch.pružením                      s  inými   systémami

alebo s ekviv.zariad.                      pruženia
sadzba pre vozidlá sp ajúce

                                  základná sadzba EURO 3                              EURO 4 a 5
3 nápravy                       €                                       €                                      €
 do               15           586,76 544,77                             530,89
15                17           697,76 648,11                      631,31
17                19           858,79       797,44     777,00
19                21         1019,81 947,15     922,69
21                23         1180,84           1096,49                           1068,37
23                25         1338,21           1242,54   1210,78
25                27         1499,23           1392,25                           1356,46
27                29         1660,25           1541,58                         1502,15
29                31         1821,28           1691,29                           1647,84
31                33         2031,96           1887,00    1838,44
33                35         2250,68                        2090,01                           2036,34
35                37         2465,38           2289,37                           2230,59
37                40         2676,06           2485,09                           2421,19
nad 40                       2890,76                          2684,45                           2615,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 nápravy a viac            €                                       €                                     €
do            23               747,79 694,47                        615,08
23            25               908,81 843,82                        747,52
25            27             1069,84 993,52                        967,97
27            29             1230,86           1142,86                          1113,65
29            31             1391,89           1292,57                          1259,33
31            33             1606,58           1491,93                          1453,58
33            35             1821,28           1691,29                          1647,84
35           37              2031,96           1887,00                          1838,44
37           40              2250,68           2090,01               2036,34
nad 40                      2465,37           2289,37                           2230,59
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§ 3
Prechodné  ustanovenia

1. V ostatnom sa na da  z motorových vozidiel vz ahujú príslušné ustanovenia
zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

2. Miestnu da  z motorových vozidiel možno zavies , zruši , zmeni  sadzby a
ur  podmienky oslobodenia  len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho
roka.

3. Miestna da  z motorových vozidiel je príjmom rozpo tu Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

4. Da ový úrad ako správca dane z motorových vozidiel poukáže tieto výnosy za
kalendárny mesiac Nitrianskemu samosprávnemu kraju vždy do 15 dní
nasledujúceho kalendárneho  mesiaca.

§ 4

Závere né  ustanovenia

a. om ú innosti Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho
kraja . 9/2011 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie . 8/2010.

b. Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia . 9/2011  sa uznieslo
Zastupite stvo Nitrianskeho samosprávneho kraja d a 12.12.2011 a nadobúda

innos   1. januára 2012.

             Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v.r.
                               predseda

                      Nitrianskeho samosprávneho kraja


