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Obecné zastupiteľstvo v Prietržke na základe §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a doplnkov a §29, §36, §43, §59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

PRIETRŽKA č. 2/2021 

o miestnych poplatkoch 
 

 

čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje niektoré podmienky miestnych 

      poplatkov v obci Prietržka. 

 

1. Daň za psa 

2. Daň za užívanie verejného priestranstva 

3. Daň za ubytovanie 

4. Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

      Základné ustanovenia o zdaňovaní psov, verejného priestranstva, ubytovania a nevýherných                           

      hracích prístrojov sú uvedené v tretej, štvrtej, piatej a siedmej časti zákona 582/2004 Z.z. o 

      miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

      ktoré upravujú: daňovníka, predmet dane, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 

      vyrúbenie a platenie dane. 

 

 

čl. 2 

Daň za psa 

 

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

 a) vlastníkom psa 

 b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

 

4. Základom dane je počet psov. 

 

5.  Správca dane určuje príslušnú daň: 

 - daň za psa chovaného pri rodinnom dome  3€ / pes / rok 

 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho 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 za zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. 

 

8. Pri vzniku daňovej povinnosti správca dane daň vyrúbi platným rozhodnutím. Takto 

vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V 

ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. 

januára príslušného roka. Daň za psa sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce alebo 

prevodom na účet obce. 

 

9.  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 mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. 

 

 

čl. 3 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska. 

 

2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 

účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie 

služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 

kolaudačné rozhodnutie.  

 

3. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú určené všetky verejné priestory, ktoré má 

obec vo svojom vlastníctve, ktoré sú prístupné verejnosti. Sú to najmä cesty, miestne 

komunikácie, námestia, chodníky, plochy zelene súbežné s komunikáciou a chodníkom, 

trhovisko. 

 

4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru 

z verejného priestranstva pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a 

jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, nákladný automobil, kamión, 

obytný príves) na tom istom mieste. 

 

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

 

6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Prietržka sa stanovuje: 

 a) 3,31 € / m2 / deň  za nákladné automobily, kamióny 

 b) 1,65 € / m2 / deň  za osobné automobily (okrem automobilov ZŤP) 

 c) 0,03 € / m2 / deň  za uloženie skládky, stavebného zariadenia a materiálu a predajného  

                                            zariadenia 

 d) 0,02 € / m2 / deň  za lunapark, kolotoče, cirkus, hracie automaty, prívesy, maringotky 

 



 e) 0,4 € / m2 / deň  za ponechanie vraku dopravného prostriedku, ktoré sú umiestnené na 

 verejnom priestranstve obce. 

 

7. Pri výpočte dane sa počíta každý začatý m2 ako aj každý začatý deň. Daň sa vyberá dňom, 

kedy začalo užívanie verejného priestranstva až do dňa, kedy daňovník oznámi správcovi 

dane, že zvláštne užívanie verejného priestranstva ukončil, zariadenie odstránil a užívané 

priestranstvo uviedol do pôvodného a náležitého stavu. Daňovník je povinný v deň začatia 

užívania verejného priestranstva v zmysle čl. 3 ods. 1 podať správcovi dane žiadosť o 

zvláštne užívanie verejného priestranstva, aby mohli byť stanovené podmienky užívania a 

vyrúbená daň. 

 

8. Splatnosť dane: 

a) daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení  

dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. Dobu prechodného užívania povoľuje 

správca dane. Doklad o zaplatení dane je daňovník povinný mať trvale u seba pre prípad 

kontroly. 

 c)   daň sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce. 

 

 

čl. 4 

Daň za ubytovanie 

 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 

ubytovacom zariadení. 

 

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

3. Základom dane je počet prenocovaní. 

 

4. Sadzba dane je 0,20 € 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 v hotovosti pri nástupe daňovníka do zariadenia. O 

zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 

náležitosťami. 

 

6. Daň prevádzkovateľ odvádza Obecnému úradu v Prietržke vždy do 31. decembra za 

príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. 

 

7. Daň sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce. 

 

 

čl. 5 

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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

5. Sadzba dane je 10 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a 

zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania. 

 

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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia. 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 dni zdaňovacieho obdobia, 

za ktoré bola daň zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným 

oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Prietržke.  

Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje 

daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania a dátum 

vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – 

identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto 

doterajšieho prevádzkovania a dátum zániku daňovej povinnosti.  

 

8. Daň sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce. 

 

 

čl. 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia   
 

1. Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje osobitný predpis (Zákon č. 511/1992 Zb.o správe 

daní a poplatkov v znení neskorších predpisov). 

 

2. Správu daní vykonáva obec Prietržka. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  

.............................. uznesením číslo............................ 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť odo dňa 1.1.2022 a zároveň dňom 

účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 4/2011 o miestnych poplatkoch obce 

Prietržka.  

 
 

 

v Prietržke, dňa 15.11.2021                                                     Mgr. Peter Flamík 

             starosta obce Prietržka 


