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Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 

17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 zákona 

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

stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) a zákonom 538/2007 z 25. 

októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  sa uznieslo 

na tomto:  

                                                                  

Všeobecne záväznom nariadení obce Vyšný Slavkov 

č. 1/2017 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  
 

 

PRVÁ ČASŤ  

Všeobecné ustanovenia  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

 

1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje druhy miestnych daní, ich 

predmet, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik povinnosti platenia daní, ohlasovaciu 

povinnosť o vzniku a zániku daňovej povinnosti, splatnosť daní, oslobodenie od platenia 

daní, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, predmet poplatku, jednotlivé sadzby, vznik 

a zánik povinnosti platenia, oznamovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej 

povinnosti, splatnosť, oslobodenie od platenia poplatku, spôsob, formu a miesto pre 

zaplatenie poplatku a ďalšie náležitosti uvedených miestnych daní a miestneho poplatku. 

2) Upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) 

na území obce Vyšný Slavkov. 

3) Obec Vyšný Slavkov ako správca dane (ďalej len „správca dane“), v nadväznosti na § 98 

zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“) ukladá 

s účinnosťou od 1. januára 2018 tieto miestne dane a miestny poplatok: 

       

a) Daň z nehnuteľností, 

b) Daň za psa, 

c) Daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) Daň za ubytovanie, 

e) Daň za predajné automaty, 

f) Daň za nevýherné hracie prístroje, 

g) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
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DRUHÁ ČASŤ 

Miestne dane  

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Daň z pozemkov 

 

Článok 2 

     Predmet dane 

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení: 

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 

b) Záhrady, 

c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy  

e) Stavebné pozemky. 

 

Článok 3 

Základ dane 

1) Základom dane z pozemkov je hodnota pôdy/pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pôdy/pozemku za 1 m

2
 uvedenej v tabuľke č. 1 tohto 

VZN.  

 

Článok 4 

Sadzba dane 

 

1) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.  

2) Správca dane určuje na území obce Vyšný Slavkov ročné sadzby dane z pozemkov uvedené 

v tabuľke č. 1 tohto VZN. 

 

Druh pozemku Hodnota pôdy/pozemku bez 

porastov na 1 m
2 

v € 

Ročná sadzba dane v % 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady 

0,0873 
1
 0,75  

Trvalé trávne porasty 0,0192  
2
 0,75 

Záhrady 1,32 
3
 0,50 

Lesné pozemky, na ktorých sú 

hospodárske lesy 

Znalecký posudok 
4
, v prípade 

že daňovník hodnotu pozemku 

nepreukáže znaleckým 

posudkom hodnota pozemku je 

0,0700 €/1 m
2 

 

1,25 

                                                 
1
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 1 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
2
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 1 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
3
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 2 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
4
 V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
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Rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy  

 

 

Znalecký posudok 
5
, v prípade 

že daňovník hodnotu pozemku 

nepreukáže znaleckým 

posudkom hodnota pozemku je 

0,0350 €/1 m
2
 

 

1,25 

Zastavané plochy a nádvoria 1,32 
6
 0,50 

Stavebné pozemky 13,27 
7
 0,50 

Ostatné plochy 1,32 
8
 0,50 

 

 

Daň zo stavieb 

 

Článok 5 

Predmet dane  

 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení: 

a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  

b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu,  

c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) Samostatne stojacie garáže, 

e) Stavby hromadných garáží, 

f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)      

 

Článok 6 

Základ dane 

 

1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom 

dane pri stavbe hromadných garáži umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy 

v m
2
, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej 

časti stavby. 

 

 

 

                                                 
5
 V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
6
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 2 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
7
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 2 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
8
 Hodnota pôdy/pozemku za 1m

2
 je stanovená v prílohe č. 2 zákona č. 5682/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

 

 



 5 

Článok 7 

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje na území obce Vyšný Slavkov ročné sadzby dane zo stavieb uvedené 

v tabuľke č. 2 tohto VZN.   

 

 

Členenie stavieb Ročná sadzba dane za každý aj začatý m
2
 zastavanej 

plochy stavby v € 

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

0,12 

Stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu 

0,10 

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,30 

Samostatne stojacie garáže 0,20 

Stavby hromadných garáží 0,20 

Stavby hromadných garáží umiestnené pod 

zemou 

0,20 

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 

stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu 

0,50 

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

1,00 

Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)      0,15 
 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia v sume 0,0500 € za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy. 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

1) Od dane sú oslobodené: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane  

b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na 

vykonávanie náboženských obradov, 

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov 

slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie 

odborné vzdelávanie  a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v 

zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.  
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TRETIA ČASŤ 

Daň za psa 

 

Článok  9 

Predmet dane 

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 držiteľ preukazu fyzickej soby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom.  

 

Článok  10 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

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

 

Článok 11 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

 

Článok 12 

Sadzba dane 

 

Obec Vyšný Slavkov určuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

1) 12,00 € za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách a pozemkoch na území obce, 

2) 12,00 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií a pre právnickú 

osobu.   

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

 

Článok 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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

sa pes stal predmetom dane podľa čl. 9, ods. 1) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 

prestal byť predmetom dane.  

 

Článok 14 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

1) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné 

číslo psa, kde je pes evidovaný. 

2) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.    
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ŠTVRTÁ ČASŤ  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Článok 15 

Predmet dane 

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

priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, 

najmä miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestia a obecná zeleň. Verejným 

priestranstvom 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 parkovania. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie 

verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných 

sietí.       

 

Článok  16 

Daňovník 

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

 

Článok 17 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 

v m
2 

.   

Článok 18 

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je určená v eurách za každý aj začatý m
2
 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň: 

1) Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a dočasné predajné 

zariadenia  umiestnené na určenom trhovom mieste 0,33 €/m
2 

/deň  

2) Umiestnenie stavebného zariadenia (lešenia, výťah na materiál a pod.), dočasné 

umiestnenie skládky stavebného materiálu 0,33 €/m
2 

/deň  

3) Trvalé užívanie verejného priestranstva (vyhradené miesto na parkovanie motorového 

vozidla) 0,33 €/m
2 

/deň 

4) Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,33 €/m
2 

/deň 

5) Prekopávky verejného priestranstva 0,33 €/m
2 

/deň  

 

Článok 19 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.    

 

Článok 20 

Oznamovacia povinnosť  

vyrubenia dane a platenia dane 

1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2)  Daňovník je povinný v oznámení uviesť najmä účel, spôsob užívania, dobu trvania, miesto 

a veľkosť priestranstva pre užívanie. V prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na predaj 

a poskytovanie služieb uviesť aj predávaný sortiment a predajný čas, doložiť kópiu 

oprávnenia podnikať (živnostenský list, výpis z obchodného registra).  

3) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené podujatia kultúrno-spoločenské, 
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športové, ekologické, cirkevné, charitatívne, výchovno-vzdelávacie, podujatia zamerané na 

podporu ochrany zdravia, výchovy mládeže, ochranu životného prostredia a ochranu zvierat 

za predpokladu, že na týchto podujatiach sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok z týchto 

podujatí je poskytovaný na charitatívne účely a dobročinné účely.  

4) Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.     

 

 

PIATA ČASŤ  

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Článok 21 

Predmet dane 

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

zariadení, ktorým je hotel, motel, 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 rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.  

 

Článok 22 

Daňovník 

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

 

Článok 23 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.  

 

Článok 24 

Sadzba dane 

Sadzba dane za ubytovanie sa stanovuje na 0,10 € na osobu a prenocovanie. 

 

Článok 25 

Vyberanie dane 

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

 

Článok 26 

Daňová povinnosť 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

v ubytovacom zariadení uvedenom v čl. 21. 

2) Platiteľ dane je povinný oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi 

dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne, resp. použitím adekvátnych elektronických 

prostriedkov preukaznú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných. V knihe 

ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany. V prípade použitia elektronických médií 

je platiteľ dane povinný zabezpečiť, aby evidencia ubytovaných obsahovala všetky predpísané 

údaje a umožňovala kontrolu odvedenej dane. 

4) Kniha ubytovaných musí obsahovať: 

1) Meno a priezvisko ubytovaného, 

2) Rodné číslo (prípadne dátum narodenia) 

3) Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, 

4) Trvalý pobyt, 

5) Dátum príchodu a dátum odchodu. 
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Platiteľ dane je povinný na výzvu správu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju 

doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.    

5) Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, pri 

nástupe daňovníka do zariadenia. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, 

ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie 

o zaplatení dane musí obsahovať: 

6) Číslo potvrdenia, 

7) Dátum vydania potvrdenia, 

8) Kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň, 

9) Komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň, 

10) Počet prenocovaní, 

11) Výška zaplatenej dane, 

12) Pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie. 

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovať pre daňové účely 5 rokov od 

vystavenia potvrdenia. 

6) Platiteľ dane je povinný doručiť správcovi dane Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie na 

tlačive, ktoré je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia do 25 dní po ukončení 

štvrťroka. Hlásenie môže doručiť priamo správcovi dane alebo poštou alebo e-mailom: 

vysnyslavkov@livenet.sk. 

 

Článok 27 

Spôsob vyberania dane, odvod dane a lehoty odvodu dane 

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodne ubytovanie poskytuje. 

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

a) V hotovosti priamo do poklade platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie 

(originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu. 

b)  Prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis 

z účtu v peňažnom ústave, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia 

výpisu.    

2) Platiteľ dane odvádza miestnu daň za ubytovanie týmito spôsobmi: 

a) V hotovosti do pokladne správcovi dane  

b) Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko, a.s., 

IBAN SK72 5600 0000 0088 3184 2002, variabilný symbol: IČO alebo iný jednoznačný 

číselný identifikátor platiteľa dane, konštantný symbol 0558.   

Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť správcovi dane do 25 dní po ukončení 

štvrťroka.  

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY   

 

Článok 28 

Predmet dane 

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

a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

 

Článok 29 

Daňovník 

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

Článok 30 

Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 
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Článok 31 

Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je za: 

1) Predajný automat 50,00 € 

2) Predajný automat, ak skladba tovaru obsahuje aj tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 

200,00 € 

 

Článok 32 

Daňová povinnosť 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal 

prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak 

dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správu dane k tomu istému predmetu dane, 

vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

 

Článok 33 

Osobitné ustanovenia 

Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to názov predajného automatu, 

výrobné číslo  druh predajného automatu, jeho umiestnenie a počet prevádzkovaných predajných 

automatov. Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzkach, kde má uvedené predajné automaty 

umiestnené a na výzvu obce Vyšný Slavkov predložiť pri kontrole.          

 

SIEDMA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Článok 34  

Predmet dane 

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) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) Elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

Článok 35 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická a lebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

  

Článok 36 

Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

Článok 37 

Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 33,00 €. 

 

 

 

Článok 38 

Daňová povinnosť 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj 
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začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu 

dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

 

Článok 39 

Osobitné ustanovenia 

Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýhernom hracom prístroji a to výrobné číslo, druh 

a názov nevýherného hracieho prístroja, počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, 

dátum začatia prevádzkovania. Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzke, kde je nevýherný hrací 

prístroj umiestnený a na výzvu obce Vyšný Slavkov predložiť pri kontrole.    

  

ÔSMA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

Článok 40 

Poplatok 

1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. 

2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 

na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časti, 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 

a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 

„nehnuteľnosť“). 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie.  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania.    

3) Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako 

podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a) Vlastník nehnuteľností; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 

ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupcu alebo správcu súhlasí.  

b) Správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obce (ďalej len 

„platiteľ“).    

5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 

odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.   

6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 

poplatníka ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka 

jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 

alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je 

nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 

poplatníka, povinná oznámiť obci.     

Článok 41 
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Určenie poplatku 

1. V obci nie je zavedený množstvový zber, výška poplatku na zdaňovacie obdobie sa určí: 

a) u fyzických osôb uvedených v čl. 40 ods. 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 

užívať,  

b) u osôb uvedených v čl. 40 ods. 2 písm. b) a písm. c) ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v zdaňovacom období a priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na 

zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

Článok 42 

Sadzba poplatku  

Sadzba poplatku je: 

a) pre poplatníkov podľa čl. 40 ods. 2 písm. a) vo výške 0,0800 € / za osobu a kalendárny 

deň, 

b) pre poplatníka podľa čl. 40 ods. 2 psím. b) a písm. c) vo výške 0,0420 € / za osobu 

a zamestnanca a kalendárny deň,  

c) pre poplatníkov podľa čl. 40 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa čl. 40 ods. 2 písm. b) 

a písm. c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,0460 € za 

kilogram.   

                                                                                       

Článok 43 

Oznamovacia povinnosť 

1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) Uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje 

za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba, podnikateľ, názov 

alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 

a identifikačné číslo,  

b) Uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,   

c) Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 45, musí predložiť aj doklady, 

ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  

2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď 

tieto nastali.   

 

Článok 44 

Podmienky na vrátenie poplatku 

1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe podania písomnej žiadosti v zmysle 

zákona.  

2) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi je zánik 

poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu na 

území obce, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie poplatníka, zrušenie prevádzky na 

území obce. Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný preukázať dokladmi – 

doklad o zrušení pobytu v obci, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, doklad o zániku 

prevádzky v obci. 

3) Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 30 dní odo 

dňa doručenia žiadosti, prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni OcÚ.  

4) V prípade, že poplatník má daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach a miestnom 

poplatku, mesto pri vrátení preplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z.z. 
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Článok 45 

Podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

Podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku  

 

1) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže hodnovernými dokladmi, 

že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Vyšný 

Slavkov, a to:  

a) študentom VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého bydliska sa poskytne zníženie 

77,5%, ak predložia správcovi poplatku nasledovné doklady – potvrdenie o návšteve školy 

formou denného štúdia a zároveň potvrdenie z internátu alebo ubytovne o prechodnom 

ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu,  

b) občanom pracujúcim v SR vysielaným do zahraničia v rôznych intervaloch (napr. vodiči 

kamiónov) a občanom, ktorí vykonávajú prácu mimo územia SR sa poskytne zníženie 55 

%, ak predložia správcovi poplatku nasledovný doklad – potvrdenie od zamestnávateľa, že 

sa v priebehu príslušného roka dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí.  

c) občanom s trvalým pobytom v obci Vyšný Slavkov sa poskytne zníženie 55%   

2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby na základe písomnej žiadosti za obdobie, ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže bez pochybností na základe podkladov, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

3) Obec určuje nasledovné podklady pre zníženie poplatku podľa ods. 2 tohto článku takto:  

- Čestné prehlásenie (osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť slúžiaca 

výlučne poplatníkovi a jeho blízkym osobám na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa a 

pod.) v obci a ktorá v obci Vyšný Slavkov nemá trvalý pobyt), 

- Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálnu starostlivosť (osoba, ktorá je umiestnená 

v zariadení poskytujúcom sociálnu starostlivosť pobytovou formou), 

- Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia, rozhodnutie súdu, resp. potvrdenie OOPZ 

o výkone väzby, príp. trestu /osoba, ktorá je v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone 

väzby, príp. trestu). 

4) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 1 písm. a), ods. 

1 písm. b) a ods. 2 je povinný predkladať doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie 

poplatku každoročne.  

5) V prípade, že podklad podľa ods. 1 písm. b) tohto článku nie je vystavený v slovenskom jazyku 

alebo v českom jazyku, poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného 

poplatníkom.  

 

DEVIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 46 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Správu daní a poplatku vykonáva Obec Vyšný Slavkov 

2) Obec Vyšný Slavkov ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné 

automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do 3 € nebude vyrubovať.  

3) Daň a poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

4) Forma a úhrady dane a poplatku podľa tohto nariadenia je v hotovosti, alebo prevodom na 

účet obce č. 8831842002/5600, IBAN: SK72 5600 0000 0088 3184 2002 vedený v Prima 

banke Slovensko, a.s.; variabilný symbol: číslo rozhodnutia, resp. rodné číslo alebo IČO, 

pokiaľ nie je daň vyrubená rozhodnutím; konštantný symbol: 0558; špecifický symbol: 01 – 

daň z nehnuteľností, 02 – daň za psa, 03 – daň za užívanie verejného priestranstva, 04 – daň 

za ubytovanie, 05 – daň za predajné automaty, 06 – daň za nevýherné hracie prístroje, 07 – 
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poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez škodlivín.  

5) Na daňové konanie a konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č. 582/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 47 

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Vyšný Slavkov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 zo dňa 

07.12.2014. 

2. Na VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Vyšný Slavkov, dňa 14.12.2017, uznesením č. 6-04/2017.  

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018. 

 

 

 

 

 

Viera Kašperová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

    

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.11.2017 

VZN schválené obecným zastupiteľstvom obce Vyšný Slavkov dňa 14.12.2017, uznesením č. 6-

04/2017  

VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.12.2017 

VZN zverejnené na internetovej stránke obce Vyšný Slavkov dňa 15.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018 
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Príloha VZN o miestnych daniach 

 

 

Obec Vyšný Slavkov 

Vyšný Slavkov č. 30, 053 73 p. Brutovce 

 

 

HLÁSENIE K MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE 
Podľa platného VZN obce Vyšný Slavkov o miestnych daniach je prevádzkovateľ ubytovacieho 

zariadenia povinný vybratú daň za ubytovanie odvádzať do 25 dní po ukončení štvrťroka bez 

vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb. 

 

Mesiac/ rok: ............................................. 

 

Evidenčné číslo: ....................................... 

 

Platiteľ dane – obchodné meno: ......................................................................................................... 
(prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) 

 

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia: ..............................................................................................  

 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: ................................................................................................ 

 

Kontakt (telefón, e-mail): ...................................................................................................................... 

 

1. Počet ubytovaných osôb  

2. Počet prenocovaní podliehajúcich 

daňovej povinnosti 

 

3. Výpočet (počet prenocovaní * sadzba 

dane 

 

 

Prehlasujem že všetky údaje uvedené v Hlásení k miestnej dane za ubytovanie za uvedené obdobie 

sú správne a úplné. 

 

 

Vo Vyšnom Slavkove, dňa  .........................                     

 

 

 

 

Pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankové spojenie: Obec Vyšný Slavkov, Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK72 5600 0000 0088 3184 2002, VS: IČO, KS: 0558, ŠS: 04 


