
   
Všeobecne záväzné nariadenie  3/2013 

Obce DOLNÝ LIESKOV k miestnym daniam   
od roku     2 0 1 3  

 
   Obec Dolný Lieskov v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v platnom 
znení,  v y d á v a  

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE 
O MIESTNYCH DANIACH   od r. 2013, 

o podmienkach určovania a vyberania daní 
na území obce DOLNÝ   LIESKOV 

 
  ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove podľa  § 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.    
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,  ž e v náväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady, v znení neskorších zmien a doplnkov,   

z a v á d z a 
s účinnosťou od 1. januára 2013  tieto  d a n e 
a/ daň za psa 
b/ daň za užívanie verejného priestranstva 
c/ daň za nevýherné hracie prístroje    

 
Článok  1 

  DAŇ ZA PSA 
 

1.1. Základné ustanovenie 
 
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 

1.2. Predmet dane 
 
1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane  
2) Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou na území obce Dolný Lieskov. V prípade sporu o veku psa, 
je držiteľ  psa povinný predložiť potvrdenie od obvodného veterinára. 

       3)  Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok, alebo jeho alikvotná časť 
1.3. 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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                                                1.4. Základ dane a sadzba dane 
1) Základom dane je počet psov.                                          
2) Sadzba dane za psa je: a)  6.00 EUR  /pes  chovaný  v rodinnom dome 
                                          b) 12,00 EUR / pes  chovaný v bytovom dome  

 
1.5. Spôsob výrubu a platenia dane 

1)  Daň sa vyrubuje: 
a/  rozhodnutím  obce za podmienky, že sa jedná o nového psa, ktorý nie je zavedený do   
     evidencie držiteľov psov,  
b/ bez rozhodnutia, priamou platbou,  ak sa jedná o psa, ktorý je v evidencii už za 
predchádzajúci rok  

2)  Spôsob platenia dane:  
a/ na účet obce   
b/ v hotovosti do pokladne obce 

 
                                                     Článok 2 
 

                     DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 

§ 3 
2.1 Základné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.  
  

2.2. Vymedzenie predmetu  dane 
1)  Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného  
     priestranstva  podľa   splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z.   
     správcom dane.  
2)Predmetom dane je osobitné  užívanie verejného priestranstva  
     na území obce Dolný Lieskov – t.j. časť obce Dolný Lieskov a časť Tŕstie 
3) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky, komunikácie  
     a štátne cesty, tržnice a priľahlé priestranstvá. 
4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:  

a/ využitie  zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /predaj...../ , 
b/umiestnenie predajného zariadenia 
c/ umiestnenie stavebného zariadenia  
d/ zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,  
e/ umiestnenie skládky materiálu 

 
                                           2.3. Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 
                                           2.4. Základ dane a sadzba dane 
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je:  

                               výmera užívaného verejného priestranstva  v  m2  
2. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je vo výške:  

a/ zZa umiestnenie predajného zariadenia  - pultu, stánku  ….........4,00 EUR /deň     
b/  umiestnenie skládky materiálu.....................................................0.10 EUR/m2/deň  
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c// zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, ..............................10,00 EUR/deň  
d/ dlhodobé užívanie verejného priestranstva fyzickou osobou, právnickou osobou,  

           alebo podnikajúcou fyzickou osobou, do výmery  500 m2 .............7 EUR/mesiac  
                                                                        nad výmeru 500 m2 .............8 EUR/mesiac  
 
                                      2.5. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 
užívania verejného priestranstva. 
 

2.6. Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob platenia dane 
 

1) Daňovník je povinný  osobne, prípadne písomne oznámiť svoj zámer užívania 
verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti    priamo 
v kancelárii obecného úradu, kde uvedie dôvod, druh a rozsah potreby užívať         

      verejné priestranstvo a  zaplatí príslušnú daň priamo do pokladne obce. 
2) V oznámení daňovník uvedie:  

a/ fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,  
     prevádzky podnikania, IČO 
b/ právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO 
c/ údaje rozhodujúce na určenie dane  - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu   
    užívania verejného priestranstva 

3) Daň sa platí  vopred, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti: 
- na účet obce   
- v hotovosti do pokladne obce, ak je platená  až v deň vzniku daňovej povinnosti  

 
2.7. Oslobodenie od dane 

 
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 
užívajú verejné priestranstvo na: 
a/ akcie, z ktorých výťažok v celom rozsahu je určený na charitatívne alebo verejno- 
    prospešné  účely  
b/ kultúrne, športové, cirkevné akcie usporiadané bez vyberania vstupného  

 
2.8. Spôsob vyberania a platenia dane 

Daň sa vyberá a platí  jednorázovo  do pokladne  alebo na účet obce. 
 

Článok 3 
TRETIA ČASŤ 

 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
3.1 Základné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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3.2. Predmet dane a správa dane 

 
1)  Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 
      splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z.z.,   správcom dane.  
2)  Predmetom tohto VZN  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“/ 
3)  Nevýherné hracie prístroje sú:  
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,  
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 
     (napr. gulečník, šípky a pod.)  
 

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

3.4. Základ dane a sadzba dane 
 
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  
2. Sadzba dane je určená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok takto: 
a/ elektronické prístroje na počítačové hry – 17,- EUR                                                  
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 
     gulečník, šípky a pod.                             -   10  EURj   
 
                                           3.4. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
Daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 
ukončilo jeho prevádzkovanie.  
 

3.5. Spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane  
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 

 
1) Daňovník je povinný viesť preukázanú písomnú evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov v rozsahu údajov:  
a/ výrobné číslo prístroja 
b/ druh prístroja mechanického alebo elektronického prístroja, 
b/ dátum začatia prevádzkovania prístroja 
c/ označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,  
identifikačné údaje prevádzkovateľa /obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, 
štatutárny zástupca, prevádzkovateľa/ 

2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny 
zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.  

3) Daňovník je povinný každý nevýherný hrací prístroj označiť a umiestniť ho na 
viditeľnom mieste, prípadne o možnosti využitia takýchto  prístrojov urobiť písomný 
oznam a tento zverejniť vo svojej prevádzke. 
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                                            3.6. Spôsob vyberania a platenia dane 

Daň sa vyberá jednorazovo na základe rozhodnutia do pokladne  alebo na účet obce. 
 

Článok  4 
ZRUŠOVACIE  USTANOVENIA 

 
Týmto  všeobecno záväzným  nariadením obce, sa ruší VZN  zo dňa 15.12.2011, 
schválené  uzn.č.37-odst. 3/2011. 
 

Článok 5 
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Pri neplnení si povinností vyplývajúcich z tohto VZN, ktoré nadväzuje na  zákon  
    č. 582/2004 Zz. - o miestnych daniach .... sa bude postupovať podľa zákona  
    č. 563/2009 Z.z.. – zákon o správe daní /daňový poriadok/  v znení neskorších zmien.  
2.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to  písomne 

oznámi  správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej  povinnosti podľa  
§ 26  zák. č. 582/2004 Z.z., správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace  
zdaňovacieho  obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

3.  Podrobnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN, sú uvedené v jednotlivých  paragrafoch   
     zákona č  582/2004 Z.z. v platnom znení, podľa ktorých bude obec  rozhodovať.   
4. Návrh VZN  bol v obci zverejnený od 26.11.2012. 
5. Toto všeobecno-záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným  
    zastupiteľstvom t.j. dňa 12.12.2012, uzn. č.45 bod c)/2012. 
6. Toto VZN je účinné od 1.1.2013 až do  vydania nového VZN. 
 
 
 
V Dolnom Lieskove, 12.12.2012                            Ing. Jozef Kardoš 

                                                                            Starosta obce  v.r. 
 
 

Zverejnené dňa: 13.12.2012 
 
 

 


