
 
                             

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2012 
Obce DOLNÝ LIESKOV k miestnym daniam   

od roku     2 0 1 2  
 
   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. 2012 
                   o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku  
                               na území obce DOLNÝ   LIESKOV 
 
                                    ÚVODNÉ USTANOVENIE 
                                                      § 1 
1. 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 2012  tieto  d a n e: 
a/ daň z nehnuteľnosti 
b/ daň za psa 
c/ daň za užívanie verejného priestranstva 
d/ daň za predajné automaty 
f/ daň za nevýherné hracie prístroje    
g/  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
2. Základné ustanovenia o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na  
   území obce Dolný Lieskov sú uvedené v osobitnom Všeobecnom záväznom nariadení   
   obce  o dani z nehnuteľností, pričom základné ustanovenia o zdaňovaní   pozemkov , 
   stavieb a bytov sú uvedené v DRUHEJ ČASTI zákona č. 582/2004 Z.z.   o miestnych    
   daniach  a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné  odpady a  preto    
   nie  sú  predmetom tohto  Všeobecne záväzného nariadenia. 
3. Základné ustanovenia o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   
   odpady, sú uvedené v DESIATEJ ČASTI zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  
   a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v samostatnom  
    VZN obce . 
4. Základné ustanovenia o dani za psa, sú uvedené v TRETEJ ČASTI zákona č. 582/2004   
     Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné    
    odpady ďalej len „zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a ....“ 
5.  Základné ustanovenia o dani za užívanie verejného priestranstva , sú uvedené  
    v štvrtej časti  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a ........ 
6.  Základné ustanovenia o dani za predajné automaty   sú uvedené v ŠIESTEJ ČASTI  
     zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a .... 
7.  Základné ustanovenia o dani za nevýherné hracie prístroje, sú uvedené v SIEDMEJ   
     ČASTI zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a ........                           
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8.   Základné ustanovenia sú uvedené v odst.  3 až 7 § 1 tohto VZN v súlade so zákonom 
      č.  582/2004 Z.z. v platnom znení.  

 
Článok  1 

DAŇ ZA PSA 
§ 2 

1.1. Predmet dane 
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. 
 

1.2. Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  
a/ vlastníkom psa alebo  
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní  
 
                                                1.3. Základ dane a sadzba dane 
Základom dane je počet psov.                                             
Sadzba dane za psa je 6.00 EUR  /pes  chovaný  v rodinnom dome 
Sadzba dane za psa     12,00 EUR / pes  chovaný v bytovom dome  
 
                                               1.4. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
                                               1.5. Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) 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.  

(2) Ak daňová povinnosť 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, za ktoré bola daň vyrúbená. Nárok na 
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 
povinnosti neoznámi. 

(3) Daň za psa evidovaného až od r.  2012   správca dane vyrúbi Rozhodnutím  táto je splatná  
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

(4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná jednorázovo bez vyrubenia  do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 
                                                1.6. Oslobodenie od platenia  
                                                       a podmienky uplatnenia oslobodenia od dane 
1. Od dane je oslobodená fyzická osoba, ktorá preukáže, že je držiteľom preukazu ZŤP  alebo   
ZŤP-S.  
        Držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S je povinný za účelom oslobodenia od platenia dane 
za psa, predložiť originál a fotokópiu preukazu ZŤP alebo ZŤP-S v termíne do 15.1. príslušného 
zdaňovacieho obdobia. 
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Ak v uvedenom termíne nebude predložený preukaz oprávňujúci oslobodenie od dane za psa,  
oslobodenie od platenia poplatku pre príslušné  zdaňovacie obdobie zanikne.  

 
1.7. Vyberanie dane a platenie dane za psa 

1./ Nová daň  za psa je  vyrúbená  ozhodnutím a je splatná v termíne do 15 dní od jeho doručenia, 
a to na účet obce, prípadne v hotovosti do pokladne obce.  
 
2./ Daň za psa, ktorý bol priznaný do r. 2011 sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce, 
prípadne na účet obce,  vždy do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daň sa vyberá na základe 
hromadného zoznamu držiteľov psov spracovaného podľa „Priznania k dani za psa“. 

 
                                                     Článok 2 

                     DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 
                                                                § 3 
                                                   2.1. Predmet dane 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je: 
- osobitné užívanie verejného priestranstva  
   na území obce Dolný Lieskov – t.j. časť obce Dolný Lieskov a časť Tŕstie 
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky, komunikácie  
     a štátne cesty, tržnice a priľahlé priestranstvá. 
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva je:  

- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /predaj...../ , 
- umiestnenie predajného zariadenia 
- umiestnenie stavebného zariadenia  
- zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,  
- umiestnenie skládky materiálu 

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

- výmera užívaného verejného priestranstva  v  m2  
2. Sadzba dane za osobitne užívané verejné priestranstvo je:  

- umiestnenie predajného zariadenia  - pultu, stánku  …..................4,00 EUR /deň 
umiestnenie skládky materiálu.........................................................0.10 EUR/m2/deň  

- zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, ..............................10,00 EUR/deň  
- dlhodobé užívanie verejného priestranstva fyzickou osobou, právnickou osobou,  
- alebo podnikajúcou fyzickou osobou, do výmery  500 m2 .............7 EUR/mesiac  

            vo výmere nad 500 m2 .....................................................................8 EUR/mesiac  
 
                                      2.4. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 
užívania verejného priestranstva. 
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2.5. Oznamovacia povinnosť 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) Obec vyrúbi daň Rozhodnutím a takto vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo  
       dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 
Čl. 3 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
§ 4 

3.1. Predmet dane a správa dane 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje na automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
/ďalej len „predajné automaty/ a sú umiestnené  na území obce Dolný Lieskov, 
kde je správcom dane obec Dolný Lieskov. 

 
3.2. Daňovník 

      1)  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.  
2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti.  
 
                                          3.3. Základ dane a sadzba dane, výrub dane 
1. Základom dane je počet predajných automatov.                                            
2. Sadzba dane je  34,- EUR/1 ks  predajný automat za kalendárny rok.  
3. Obec vyrúbi daň Rozhodnutím, daň je splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa      
    nadobudnutia  právoplatnosti platobného výmeru. 
4. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára  príslušného  
    zdaňovacieho obdobia.   
 
                                          3.4. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
oznámenia o ukončení ich prevádzkovania. 
 
                                          3.5. Oznamovacia povinnosť a spôsob platenia dane 
1. Daňovník je povinný  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní    
    od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na príslušné zdaňovacie   
    obdobie, prípadne pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.  
2. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik  
    daňovej  povinnosti neoznámi. 
3.  Daň sa platí na účet obce, prípadne v hotovosti do pokladne obce. 
  

3.6. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, 
                              jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov,  
 
     Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu v osobitnom zošite,  ktorá bude obsahovať: - 
množstvo predajných automatov v prevádzke,  
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             - typ a druhu predajných automatov   
             - výška poplatku, ktorý sa vkladá do predajného automatu 
            -  dátum  zahájenia prevádzky predajného automatu, dátum jej ukončenia  
            -  výška dane uhradenej za predajný automat 

Tento osobitný zošit bude zaevidovaný na tunajšom úrade a jednotlivé strany v ňom budú 
označené obecnou pečiatkou. Každý predajný automat musí byť opatrený vlastným štítkom, aby 
nedošlo k jeho zámene a tento štítok bude zaevidovaný do osobitnej evidencie.  
 

Čl. 4 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 5 
(5) Predmet dane a správa dane 

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“/ 
Správcom tejto dane je Obec Dolný Lieskov. 
Nevýherné hracie prístroje sú:  
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,  
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 
     (gulečník, šípky a pod.)  

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

4.3. Základ dane a sadzba dane 
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov a kalendárny rok   
2. Sadzba dane je: 
a/ elektronické prístroje na počítačové hry – 17,- EUR/ za jeden hrací prístroj                                                       
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 
     gulečník, šípky a pod.                             -   10  EUR/1 ks   hrací  prístroj   
 
                                           4.4. Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 
a zaniká dňom  ukončenia ich prevádzkovania.  
 
                                           4.5. Oznamovacia povinnosť  
1. Daňovník je povinný  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní    
    od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na príslušné zdaňovacie   
    obdobie, prípadne pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.  
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. mája príslušného zdaňovacieho       

     obdobia.  

                                            4.6. Spôsob vyberania dane 
Daň sa vyberá jednorazovo na základe rozhodnutia do pokladne  alebo na účet obce. 

                      4.7. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane,  
                              jej náležitosti a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov  
     Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu v osobitnom zošite,  ktorá bude obsahovať:  

- množstvo nevýherných hracích prístrojov v prevádzke,  
- typ a druh nevýherných hracích prístrojov   
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- výška poplatku,  ak sa tento sa vkladá do nevýherných hracieho prístroja 
- dátum   zahájenia prevádzky nevýherných hracích prístrojov ,  dátum jeho ukončenia  
- výška dane uhradenej za nevýherný hrací prístroj   

Tento osobitný zošit bude zaevidovaný na tunajšom úrade a jednotlivé strany v ňom budú 
označené obecnou pečiatkou.  
Každý nevýherných hrací prístroj musí byť opatrený vlastným štítkom, aby nedošlo k jeho zámene  
a tento štítok bude zaevidovaný do osobitnej evidencie.  
 

                                                           Čl. 5              
                                                                   § 6 

5.1. Záverečné ustanovenie 
 

1. Ak nie je určené v tomto VZN inak, dane sa vyberajú jednorázovo do pokladne  obce, 
     prípadne na účet obce.  
2. 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.  
3.  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. 582/04 Z.z., správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace  
zdaňovacieho  obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. 

4.  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.   

5. Tento návrh VZN bol  v obci zverejnený od 30.11.2011 do 14.12.2011 

6. Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Lieskov sa na tomto všeobecne záväznom  nariadení     
     o miestnych daniach uznieslo  dňa 15.12.2011 uzn.č.37-odst. 3/2011. 
7. Toto všeobecno-záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012 a platí až do   
    vydania  nového VZN. 
 
 

V Dolnom Lieskove, 15.12..2011                            Ing. Jozef Kardoš 

                                                                              Starosta obce v.r. 

 

 

Zverejnené dňa: 15.12.2011 

Zvesené daň: ..................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


