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Obec Tvrdošovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51 a § 59 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a    s   účinnosťou od 01. 01. 2018 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  č. 6/2017 o  miestnych daniach 
na kalendárny rok 2018

§ 1

Základné  ustanovenie

     Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 01. 01. 2018   tieto miestne 
dane : 

1. daň za psa, 

2. daň za užívanie verejného priestranstva

3. daň za ubytovanie, 

4. daň za predajné automaty, 

5. daň za nevýherné hracie a prístroje

Článok I.

DAŇ ZA PSA

§ 2

Sadzba dane

     Ročná sadzba dane je 3,50 eur za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí 
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 3

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej  povinnosti  správcovi  dane do 30 dní  odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti.

(2)  Obec  vyrubí  daň  rozhodnutím.  Vyrubená  daň  je  splatná  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.

(3)  Ak  daňová  povinnosť  zanikne  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia  a daňovník   oznámi  túto 
skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
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      dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 
daňovej povinnosti neoznámi. 

§ 4

Oslobodenie od dane

  Od dane za psa sú oslobodení:

a) občania nad 70 rokov (veková hranica sa počíta k 01.01. zdaňovacieho obdobia), 

b) držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutý. 

Skutočnosti, ktoré sú podmienkou pre oslobodenie od dane za psa dokladá správcovi vlastník 
alebo držiteľ psa v písomnej žiadosti o oslobodenie v lehote do jedného mesiaca po vzniku daňovej 
povinnosti.

     Oslobodenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalších psov 
oslobodenie neplatí, a postupuje sa podľa § 2 ako u prvého psa, príp. ďalšieho psa.

Článok II. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 
podľa osobitného zákona. 

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  predajného  zariadenia,  zariadenia 
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla 
mimo stráženého parkoviska a podobne. 

§ 5

Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 
verejného priestranstva a každý aj začatý deň  nasledovná:    v eurách

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb            0,033

b) umiestnenie stavebného zariadenia                                                       0,033

c) umiestnenie predajného zariadenia                                                                            0,165

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií                        0,100

e) umiestnenie skládky stavebného materiálu:

 - do dvoch mesiacov                              bezplatne

- po dvoch mesiacoch                                               0,033 za m2/deň
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Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer umiestnenia skládky stavebného materiálu správcovi 
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je sadzba za jedno vyznačené   
parkovacie miesto:

- u osobného motorového vozidla a u konkrétneho vozidla pri parkovaní na označenom
  parkovacom mieste určenom iba pre toto vozidlo      za 1m2/deň    0,014 ročne   66,38 
- u nákladného vozidla a obytného prívesu                   za 1m2/deň   0,016 ročne  149,37
- u kamiónu s návesom (na presne vyhradenom mieste)     za 1m2/deň    0,016 ročne  248,95.

§ 6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 
dane, najneskôr jeden deň pred vznikom daňovej povinnosti.

(2)  Daň  sa  vyrubí  rozhodnutím.  Vyrubená  daň  je  splatná  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo 
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za 
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

Článok III.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 7

Predmet dane

      Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR číslo 277/2008 
Z. z.

§ 8

Sadzba dane

      Sadzba dane je 0,33 euro na osobu a prenocovanie.

§ 9

Oslobodenie od dane

      Daň neplatí nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane 
sprievodcu a osoba poberajúca invalidný dôchodok.
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§ 10

Vyberanie dane

        Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 11

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

        Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr 
do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane. Prípadné podstatné zmeny 
alebo zánik činnosti oznámi do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

§ 12

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

(1) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronicky spracovanú evidenciu, 
ktorá musí obsahovať tieto údaje:

      a)   meno, priezvisko a dátum narodenia ubytovaného,

      b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu         
ubytovaného,

      c)   deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,

      d)   dôvod neplatenia dane v prípade, ak ide o osobu podľa § 20 tohto nariadenia.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 je platiteľ dane povinný zapisovať v deň ubytovania okrem údaja 
o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania je povinný vyznačiť v knihe ubytovaných 
alebo v elektronicky spracovanej evidencii ihneď po odchode ubytovaného.

§ 13

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsob odvodu dane obci

Platiteľ je povinný:

a)  najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka predkladať správcovi dane hlásenie o vybratej dani,

b)   najneskôr  do 15 dní  po ukončení  štvrťroka  odviesť správcovi  dane  za  ubytovanie  –   obci 
Tvrdošovce  daň  za  ubytovanie  v príslušnej  výške  za  uplynulý  štvrťrok  bez  výrubu  dane 
platobným  výmerom  formou  prevodu  z účtu  v peňažnom  ústave,  v hotovosti  do  pokladne 
správcu dane alebo poštovou poukážkou,

c)  vystaviť daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, ktorá obsahuje identifikáciu platiteľa dane 
i daňovníka, výšku zaplatenej dane a počet prenocovaní v zariadení.
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Článok IV.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 14

Sadzba dane

(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok nasledovne: 

      a) za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 

         najviac 10 druhov tovaru    33,19 eur

b) za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru                                       

 viac ako 10 druhov tovaru                                                                                66,38 eur

 (2) Sadzba dane sa zvyšuje o 500% za predajný automat, ktorého skladba ponúkaného tovaru       
obsahuje cigarety a alkohol.

§ 15

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob 
identifikácie predajných automatov

       Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí  každý predajný 
automat  štítkom,  na  ktorom  uvedie  obchodné  meno  alebo  názov  prevádzkovateľa,  prevádzku 
s adresou, kde je automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo  a dátum 
umiestnenia  a začatia  prevádzkovania  predajného  automatu.  V rámci  evidencie  na  účely  dane 
daňovník vedie prehľadný zoznam predajných automatov,  ktorý obsahuje údaje v členení  podľa 
predchádzajúcej vety.

§ 16

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 (1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od   vzniku 
daňovej povinnosti. 

 (2)  Obec vyrubí  daň  rozhodnutím.  Vyrubená daň je  splatná  do  15 dní  odo dňa  nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia.

 (3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do   31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) 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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok

     na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti

      neoznámi.

(5) Podrobnosti  a náležitosti oznamovacej povinnosti sú nasledovné:

     a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,

     b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
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          c) rodné číslo fyzickej osoby, IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby,ktorá je podnikateľom, 

     d) kontaktné číslo telefónu, faxu,

     e) názov (druh) a počet predajných automatov,     

     f) miesto (adresa) prevádzkovania predajného automatu,

     g) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,

     h) dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu,

     i) výrobné číslo predajného automatu,

     j) dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

Článok V.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 17

Sadzba dane

      Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok podľa 
nasledovných druhov nasledovne :

a)  mechanické nevýherné hracie prístroje                                   33,19 eur/ročne

b)  elektronické hracie prístroje                                                              165,96 eur/ročne

§ 18

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob 
identifikácie nevýherných hracích prístrojov

       Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí  každý nevýherný 
hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku 
s adresou, kde je prístroj  umiestnený, druhové označenie prístroju,  jeho výrobné číslo  a dátum 
umiestnenia a začatia prevádzkovania prístroju. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie 
prehľadný zoznam prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.

§ 19

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. 

(2)  Obec  vyrubí  daň  platobným  výmerom.  Vyrubená  daň  je  splatná  do  15  dní  odo  dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti platobného výmeru.

 (3)  V ďalších  zdaňovacích  obdobiach je  daň  na  zdaňovacie  obdobie  splatná  bez  vyrubenia  do 
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
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(4)  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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok 
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi.

 (5) Podrobnosti  a náležitosti oznamovacej povinnosti daňovníka sú nasledovné:

       a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,

       b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,

 c)  rodné  číslo  fyzickej  osoby,  IČO  právnickej  osoby  alebo  fyzickej  osoby,  ktorá  je  
       podnikateľom, 

       d) kontaktné číslo telefónu, faxu,

       e) miesto (adresa) prevádzkovania prístroja,

       f) názov (druh) a počet prístrojov,   

       g) dátum začatia prevádzkovania prístroja,

       h) dátum ukončenia prevádzkovania prístroja,

       i) výrobné číslo prístroja,

       j) dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

§ 20

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Prechodné a záverečné ustanovenia sa uplatňujú v zmysle trinástej časti zákona č. 582/2004 

      Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

      odpady a jeho noviel.

(2)  Toto VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo  v Tvrdošovciach dňa  12.12.2017  uznesením
  číslo      

(3)  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť  Všeobecne záväzné nariadenie obce   
        číslo 9/2016 o miestnych daniach na území obce Tvrdošovce zo dňa 13.12.2016,   
        uznesenie č.19/13122016 písm. A bod 5.
(4)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

                                                                               

                                                                                                    Ing. Marián Tóth

                                                                                                        starosta obce
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