
 

 

 

 









 

 

číslo :  3/2010 
 

O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ  

 V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.   

 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Trnávka  číslo : 

18.12.2010  zo dňa : 23.12.2010 

 

Účinnosť od 1. 1. 2011 
 
 
 



 

 

Obec Dolná Trnávka v súlade s ustanovením § 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 y d á v a  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 
 

Správca dane stanovuje tieto miestne dane: 
a)  Daň z nehnuteľnosti (Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Trnávka č. 

2/2010).  
b)  Daň za psa (časť I)  
c)  Daň za užívanie verejného priestranstva (časť II)  
d)  Daň za predajné automaty (časť III)  
e)  Daň za nevýherné hracie prístroje (časť IV)  
 
 
 

Čl. I 
DAŇ ZA PSA 

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou.  

 

2. Predmetom dane za psa nie je:  
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely  
b) pes umiestnený v útulku zvierat  
c) pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím,  
 

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:  
    a) vlastníkom psa alebo  
    b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  
 

4. Základom dane je počet psov.  
 

5. Sadzba dane:  
    6,65 € - ročne za každého psa 
 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  



 

 

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na 
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.  

 

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oz-
námi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

 

9. Daň je splatná k 31. 1. bežného roka.  
 
 

Čl. II 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva  
 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce.  

 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,  

 

4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva.  

 

5. Sadzby sa určujú nasledovne:  

-Verejné priestranstvá – spevnené plochy: 
a. - za jednorázové predajné miesto do výmery 5 m2   2 €/deň 
b. - trvalé parkovanie motorového vozidla: 

   na vyhradenom priestore do výmery 5 m2 65 €/rok 
-   vrak motorového vozidla 0,33 €/m2/deň 

c. ostatné prípady mimo vyhradenom  priestore na parkovanie 0,1 €/m2/deň 
 

Vyhradené priestory pre účely parkovania motorového vozidla je vyasfaltované 
parkovisko pred kostolom a pred obecným úradom. 
 

-Verejné priestranstvá – nespevnené plochy: 
 

a. -  základná sadzba:  0,15 € / m2 /deň 
 
 



 

 

- Osobitný spôsob užívanie verejného priestranstva:                                                      
 
a)  za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  35 €/týždeň 
b) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni  0,15 €/m2/deň 

okrem prvého dňa 
c) za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu odpadu, stavebného materiálu viac ako 

3 dni  0,33 €/ m2/deň užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný deň. 
 

6. Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. ústnym 
oznámením daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného 
priestranstva musí byť vopred odsúhlasené so správcom dane.  

 

7. Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené 
do pôvodného stavu. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.  

 

8. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná:  
 

a) užívanie verejného priestranstva za účelom poskytovania služieb - ihneď do 
pokladne obce, bez vydania platobného výmeru  

 

b) v ostatných prípadoch na základe vystaveného platobného výmeru najneskôr do 
10 dní od uvoľnenia verejného priestranstva v hotovosti do pokladne obce  

 

c) pri ročných sadzbách dane na základe vystaveného platobného výmeru do 31. 3. 
bežného roka  

 

9. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na 
verejnom priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený 
na charitatívne, športové a verejnoprospešné účely.  

 
Čl. III 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar 

za odplatu (ďalej len predajné automaty).  
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje.  
3. Základom dane je počet predajných automatov.  
 

4. Sadzba dane sa určuje vo výške 20,- € (602,50 Sk) na jeden predajný automat a 
kalendárny rok.  



 

 

 
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a 

zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive (príloha č. 1) vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí 
daň platobným výmerom. Vyrubená daň j splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.  

7. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 
podľa odst. 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

9. Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predajný automat 
obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v 
ktorom je predajný automat umiestnený  

 
Čl. IV 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 
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. Nevýherné hracie prístroje sú:  
a) elektronické prístroje na počítačové hry 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 
hry. 

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje.  

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  
5. Sadzba dane sa určuje vo výške 70,- € na jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny 

rok.  
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť na tlačive (príloha č. 2) vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí 
daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.  

 



 

 

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 
podľa odst. 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená  

 

9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok 
dane je daň splatná v lehotách určených obcou.  

 

10. Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť nevýherný 
hrací prístroj obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom 
zariadenia, v ktorom je predajný automat umiestnený.  

 

11. Pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak, platia príslušné ustanovenia zákona 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. o 
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 
znení neskorších predpisov.  

 

12. Týmto VZN sa ruší VZN č. 01/2010.  
 
 
 
 
 
 
           Ing. Miroslav GREKČO 
           Starosta obce 


