
 

  

  

  

  

  

  

                                                                                         
  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č.2/2018  

o miestnych daniach (daň za psa, ubytovanie,  

užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, 

za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019  

Platnosť od  

01.01.2019  

Vyvesené na úradnej tabuli: 20.11.1018  

Zvesené z úradnej tabuli : 06.12.2018  

    

Obec Staškovce v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4 § 12 ods. 

2 a 3 § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  

  

§ 1 Základné 

ustanovenie  

1) Obecné zastupiteľstvo v Staškovciach podľa § 11 ods. 4, písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v 

nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  

zavádza s účinnosťou 1. januára 2019 daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie 

verejného priestranstva, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.  

  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

dane za psa, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje.  

  

1. DAŇ ZA PSA  

§ 2  

Predmet dane  



  

  

  

  

  

  

- 2 -  

  

  

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou.  

2) Predmetom dane za psa nie je :  

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,  

d) pes si špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  

  

§ 3  

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :  

a) vlastníkom psa alebo  

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

  

§ 4 

Základ dane  

Základom dane je počet psov.  

  

§ 5  

Sadzba dane  

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Staškovce :  

a) 4,00 € za každého psa,  

   

§ 6  

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1 a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

  

§ 7  

Platenie dane 1) Daňovník je povinný 

zaplatiť daň za psa v termíne do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.  

  

§ 8  

Správca dane  

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.  

  

2. DAŇ ZA UBYTOVANIE  

§ 9  
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Predmet dane  

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 

poskytujúcom služby prechodného ubytovania.  

  

§ 10  

Daňovník  

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

  

  

§ 11  

Základ dane  

Základom dane je počet prenocovaní  

  

12  

Sadzba dane  

Sadzba dane za ubytovanie je 0,0165 € za lôžko a noc. Daň sa stanoví ako súčin počtu 

prenocovaní a sadzby za osobu. 

§ 13  

Vyberanie dane 1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ 

zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje a ktorý je povinný :  

a) viesť preukázateľnú evidenciu ubytovania na účely dane,  

b) polročne odviesť daň obci.  

2) Daň sa neplatí :  

a) za lôžka využívané na charitatívne účely,  

b) za lôžka na organizovaný pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi materských škôl, 

základných a stredných škôl.  

                                                                                                 § 14  

                                                                                         Správca dane  

Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.  

  

3. DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

§ 15  

Predmet dane  

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

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 

verejného priestranstva.  

2) Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce (ulica, cesta, 

chodník a verejná zeleň).  
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3) 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, trvalého parkovania vozidiel a podobne.  

4) V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta obce.  

  

§ 16  

Daňovník  

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

  

§ 17  

Základ dane  

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestoru 

v m² alebo parkovacie miesto.  

§ 18  

Sadzba dane  

Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za :  

a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,33 €/m² a deň,  

b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,33 €/m² a deň,  

c) predaj za použitie trhového miesta 1,65 €,  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m² plochy a deň 

0,066 €,  

e) umiestnenie skládky viac ako na 7 dní 0,033 €/m² a deň  

f) trvalé parkovanie vozidiel :  

- osobné motorové vozidlo 0,165 € ročne,  

- nákladné motorové vozidlo 33,00 € ročne. 

  § 19  

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 

zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

  

§ 20  

Správca dane  

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo 

nachádza.  

  

4. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY  

§ 21  

Predmet dane  
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Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

  

§ 22  

Daňovník  

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predmetné automaty prevádzkuje.  

  

§ 23 

Základ dane  

Základom dane je počet predajných automatov.  

  

§ 24 Sadzba 

dane  

1) Sadzba dane za predajné automaty je :  

a) 16,59 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 

10 druhov tovarov,  

b) 33,19 € ročne za predajný automat ponúkajúci v skladbe viac ako 10 druhov tovaru,  

c) 66,38 € ročne za automat ponúkajúci v skladbe tovaru alkoholické nápoje a tabakové 

výrobky.  

                                                                                                § 25  

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom 

v mesiaci, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.  

  

§ 26  

Správca dane  

Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.  

  

5. DAŃ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

§ 27  

Predmet dane  

1) Miestnou daňou 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) Nevýherné hracie prístroje sú :  

a) elektronické prístroje na počítačové hry,  

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry.  
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§ 28  

Daňovník  

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje.  

  

§ 29 

Základ dane Základom dane je jeden nevýherný 

hrací prístroj.  

  

§ 30  

Sadzba dane  

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je ročne 33,193 €.  

  

§ 31  

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým 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.  

  

§ 32  

Správca dane  

Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje 

prevádzkujú.  

  

§ 33  

Záverečné ustanovenia 1) Dňom účinnosti tohto 

všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych 

daniach platné na rok 2017 č. 2/2016 zo dňa 07.12.2016.  

  

§ 34  

Účinnosť ustanovenia  

  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na rokovaní Obecného zastupiteľstva 

dňa 15.11.2017.  

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  

   v Staškovciach č. 6/2017 zo dňa  7.12.2017 a účinnosť nadobúda 01.01.2019.  

 

 

                                                                                                                    Peter Gojdič   starosta obce  



  

  

  

  

  

  

- 7 -  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


