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Obec Dvory nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4, písm. d/ zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva s účinnosťou od 1. januára 2020 a na ďalšie zdaňovacie obdobia

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

O MIESTNYCH DANIACH
číslo 4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou podľa § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona
SNR 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 NR SR číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
zavádza s účinnosťou od 1. januára 2019 na území obce Dvory nad Žitavou 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 prístroje

§1
Úvodné ustanovenia
Správcom miestnych daní je Obec Dvory nad Žitavou.

Čl. I
DAŇ ZA

PSA

§2
Predmet dane
1.
2.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
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 držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným zdravotných postihnutím so sprievodcom.

3.

Skutočnosť, že pes nie je v zmysle negatívneho vymedzenia zákona predmetom dane,
preukazuje jeho vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným
písomným dokladom najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného
zákona /§ 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov/.
§3
Sadzba dane, základ dane

Sadzba dane je 6,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Základom dane je počet psov,
ktorí sú predmetom dane.
§4
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.

2.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká
prvým dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes
dosiahol vek 6 mesiacov.
§5
Oslobodenie od dane za psa

1.

Od dane za psa sú oslobodení:
a/ fyzické osoby staršie ako 70 rokov
2. Oslobodenie od dane za psa uvádza daňovník v prílohe priznania k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje /Príloha
k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov/ v termíne na podanie priznania.
Príloha k priznaniu sa podáva iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, okrem
prípadov u ktorých nastala zmena v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie
oslobodenia od dane.
3. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na
danej adrese okrem fyzickej osoby staršej ako 70 rokov evidovaná aj ďalšia fyzická
osoba, ktorá nie je od dane za psa oslobodená.
4. Oslobodenie správca dane poskytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej
adrese fyzickej osoby staršej ako 70 rokov evidovaná aj ďalšia fyzická osoba, t.j. manžel
resp. manželka, ktorá ešte vek 70 rokov nedovŕšila.
5. Oslobodenie podľa § 1 písm. a) sa vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalších
psov nad uvedený počet oslobodenie neplatí.

DAŇ ZA

UŽÍVANIE

Čl. II
VEREJNÉHO
§6
Predmet dane

PRIESTRANSTVA

1.
2.

3.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
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.
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. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§7
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§8
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň pre jednotlivé účely nasledovná:
1) za prechodné umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
zariadenia:
1,50 EUR / m2 / deň
2) za trvalé umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
zariadenia (minimálne 6 mesiacov nepretržite):
0,04 EUR / m2 / deň
3) za umiestnenie stavebného materiálu a skládky tuhých palív:
a) v dohodnutej lehote:
0,20 EUR / m2 / deň
b) za každý ďalší deň prekročenia dohodnutej lehoty:
0,40 EUR / m2 / deň
4) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií:
a) umiestnenie do 500 m2 obsadenej plochy:
16,00 EUR / m2 / deň
2
b) umiestnenie nad 500 m obsadenej plochy:
22,00 EUR / m2 / deň
5) za umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení:
0,15 EUR / m2 / deň
§9
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú
akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok
je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
§ 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Na užívanie verejného
priestranstva je potrebné povolenie od Obce Dvory nad Žitavou.

§ 11
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.
2.

3.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť
splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá
bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky.
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.

DAŇ ZA

Čl. III
UBYTOVANIE

§ 12
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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.
§ 13
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní v zariadení.
§ 14
Sadzba dane a vyberanie dane
Sadzba dane je 0,40 EUR za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane z ubytovania je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 15
Oslobodenie od dane
Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodené ubytovacie zariadenia poskytujúce prechodné
ubytovanie študentom.
§ 16
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa

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.
§ 17
Evidencia osôb, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencia na účely dane,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsob odvodu dane
Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú evidenciu, oddelene od ostatnej evidencie o
poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom na účely dane a odovzdať to správcovi
dane, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka odvedie správcovi dane za
ubytovanie – na jeho účet daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý štvrťrok bez
výrubu dane formou prevodu z účtu v peňažnom ústave, v hotovosti do pokladne správcu
dane alebo poštovou poukážkou. Platiteľ vystaví daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane,
ktoré obsahuje identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku zaplatenej dane, obdobie a
počet prenocovaní v zariadení.

DAŇ

ZA

Čl. IV
PREDAJNÉ

AUTOMATY

§ 18
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu /ďalej len „predajné automaty“/ a sú umiestnené na území obce na miestach verejne
prístupných občanom.
§ 19
Sadzba dane, základ dane
Sadzba dane je 48,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok. Základom dane je
počet predajných automatov.
§ 20
Identifikácia predmetu dane
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.
§ 21
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 mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

DAŇ

ZA

Čl. V
NEVÝHERNÉ HRACIE

PRÍSTROJE

§ 22
Predmet dane
1.

2.

3.

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“/.
Nevýherné hracie prístroje sú :
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje nie sú detské zábavné hojdacie zariadenia,
ktoré sa spúšťajú vložením mince príslušnej hodnoty alebo vložením žetónu.
§ 23
Sadzba dane, základ dane

Sadzba dane je 84,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom
dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 24
Identifikácia predmetu dane
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
prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam
nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§ 25
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.

Čl. IV
§ 26
Záverečné ustanovenia
1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 6/2015 o miestnych daniach.

2.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvory nad Žitavou sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach uznieslo dňa 16. 12. 2019, uznesením číslo 136/16122019.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Dvory nad Žitavou, dňa 16. 12. 2019

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

