
                                                           Návrh 

V š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   o b c e  Hladovka č. ...../2022 

o   m i e s t n y ch   d a n i a c h    
 
     Obec Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a ustanoveniami § 29, § 36, § 
43, § 51, § 59 a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o miestnych daniach) ustanovuje nasledovné:    

 

Článok. I 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Čl. 1 

 Základné  ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hladovke podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení  

rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona o miestnych daniach zavádza s účinnosťou od 

1. januára 2023 tieto miestne dane: 

 

a) daň za psa, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, 

c) daň za ubytovanie, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

miestnych daní na území obce Hladovka v zdaňovacom období roku 2023. V prípade, že 

v nasledujúcich rokoch nedôjde ku úprave podmienok určovania a vyberania miestnych 

daní platia ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia aj v nasledujúcich 

zdaňovacích obdobiach.  

 

  3. Správu daní uvedených v bode 1 tohto článku vykonáva: Obec Hladovka, Hladovka 45, 

027 13 Hladovka. 

Článok II 

DAŇ ZA PSA 

 

1. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

 

2. Predmetom dane nie je pes: 

a) chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b)   umiestnený v útulku zvierat, 

c) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej    

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

 

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

4. Základom dane je počet psov. 

 

5. Ročná sadzba dane je 5 Eur za každého psa. 



6. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

7. Pri oznámení vzniku daňovej povinnosti obdrží daňovník registračnú známku, ktorou je 

povinný psa označiť. Daňovník je povinný dodržiavať podmienky všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území obce. 

 

 

Článok III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

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

priestranstva. 

 

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecného záväzného nariadenia sú    

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú miestne 

komunikácie s priľahlými plochami, parkoviská, športové plochy, park a verejná zeleň. 

 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov  a 

služieb predajného zariadenia, 

b) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia, 

d) umiestnenie skládky materiálov všetkého druhu, 

e) trvalé parkovanie vozidla, prívesu a pod. 

 

4. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu organizovanú obcou alebo zložkou v nej 

fungujúcou. 

 

5. Verejným priestranstvom pre tieto účely sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce. 

 

6. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré toto priestranstvo využívajú. 

 

7. Sadzba dane je určená nasledovne: 

a) 2,00 Eur/m2 pri ročnom predplatnom 

b) 1,00 Eur/m2 pri mesačnom predplatnom 

c) 5,50 Eur za každý začatý deň 

 

8. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

Článok IV 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 

apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 

liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na 



individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, 

byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.  

 

2. Sadzba dane sa stanovuje na 0,25 Eur na osobu a prenocovanie. 

 

3. Od dane sú oslobodení daňovníci za podmienky, že zaplatia paušálny poplatok      4,- 

Eur za lôžko na rok do 15.03. zdaňovacieho obdobia. 

 

4. Vedenie evidencie platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu (ďalej len „kniha 

ubytovaných hostí“) osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení, ktorú je 

povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi dane. V knihe ubytovaných hostí je 

platiteľ dane povinný uviesť: 

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby prechodne ubytovanej, 

b) dátum prvého dňa ubytovania osoby prechodne ubytovanej, 

c) dátum posledného dňa ubytovania osoby prechodne ubytovanej. 

 

 

5.  Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

a) Daň za ubytovanie vyberá a ručí zaň právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 

prechodné ubytovanie poskytla.  

b) Platiteľ dane je povinný podať na Obecný úrad hlásenie o počte ubytovaných hostí, 

o výške dane za predchádzajúci rok a bez vyrubenia uhradiť daň na účet obce alebo 

v hotovosti do 30 dní po ukončení roka.  

 

 

Článok V 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

1. Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú 

umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

 

2. Ročná sadzba dane za jeden automat je 100,-Eur. 

 

 

Článok VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ 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. 

 

2. Ročná sadzba dane je 50,-Eur za jeden nevýherný hrací prístroj 

 

 

Článok VII 

Spoločné ustanovenia 

 

 1. Na priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 

prístroje sa vzťahujú ustanovenia §99a, § 99b, §99c a §99d zákona o miestnych daniach. 

 



2. Vyrubená daň za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje 

a k dani za užívanie verejného priestranstva sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

 

3. Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia 

ustanovenia zákona o miestnej dani a príslušných všeobecne platných právnych 

predpisov. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia 

zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne platných právnych 

predpisov. 

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Hladovka, na webovom sídle 
obce a na centrálnej úradne elektronickej tabuli, dňa 29.11.2022 a zvesený dňa............2022. 

3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa .............2022 uznesením č. 

218/2021 – OZ 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2023. 

5. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 

11.12.2021 schváleného zo dňa 11.12.2021 uznesením č. 218/2021 – OZ. 

 

 

PhDr. Marián Brnušák 

    starosta obce 

 

 


