
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Leváre č. 60 
 o miestnych daniach 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), §  6  a § 11 ods. 4 
písm. d), e) a g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  
a doplnkov a zákona NR SR 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 
vydaní tohto  
 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľké Leváre o miestnych daniach. 
  

§1 
Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania 
dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné 
automaty, dane za nevýherné hracie prístroje v katastrálnom území obce Veľké Leváre. 
 

§2 
Základne ustanovenie 

Obec Veľké Leváre ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza 
s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň 
za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. 
      

§3 
Druhy miestnych daní 

1. Na území obce Veľké Leváre sa vyberajú tieto miestne dane: 
a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie vereného priestranstva 
d) daň za ubytovanie 
e) daň za predajné automaty 
f) daň za nevýherné hracie prístroje 
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

b) 
D A Ň   Z A   P S A 

§4 
Predmet dane 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo  
     právnickou osobou na území obce Veľké Leváre 
2. Predmetom dane za psa nie je: 
- pes chovaný na vedecké a výskumné účely 
- pes umiestnený v útulku zvierat 
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím 
            Tieto skutočnosti preukazuje daňovník. 



§5 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je: 
a) vlastníkom psa 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 

§6 
 Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
 

§ 7 
Sadzba dane 

Obec určuje sadzbu dane za psa vo výške 3€ za jedného  psa a kalendárny rok. Takto určená  
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 
§ 8 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom  sa pes stal predmetom dane /pes starší ako 6 mesiacov/ a zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom  pes prestal byť predmetom dane. 
Na preukázanie zániku daňovej povinnosti musí daňovník predložiť správcovi dane: 

- v prípade úhynu psa doklad, vystavený odborne spôsobilou osobou (veterinárnym 
lekárom) 

- v prípade iného zániku daňovej povinnosti (napr. strate psa) musí daňovník preukázať 
správcovi dane vzniknutú skutočnosť čestným prehlásením. 

 

 
c) 

DAŇ   ZA   UŽÍVANIE VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 
 

§ 9 
Predmet dane 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného       
 priestranstva.    
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce, verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 
osobitného zákona. 
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, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. 
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je  užívanie verejného priestranstva 
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 
§ 10 

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

 



§ 11 
Základ dane 

Základom dane za užívanie vereného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 

 
§ 12 

Sadzba dane 
 

Obec určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň: 

1. Skládka materiálu (drevo, štrk, piesok) 
- fyzická osoba     0,02€/1m2 za deň 
- právnická osoba     0,04€/1m2 za deň 
2. Za využívanie priestranstva k zariadeniu cirkusu, lunaparku a podobných 
atrakcií, poplatok za zabratie priestranstva vo výške 0,09€/1m2 za deň 
3. Stánky a využívanie verejného priestranstva na predaj vlastných 
poľnohospodárskych výpestkov: 
Stánky zabudované    3€/1m2 za prvú hodinu 
     0,40€/1m2 za každú ďalšiu                        
                                                                                             začatú hodinu 
Stoly vlastné – prenosné    1,40€/1m2 za prvú hodinu 

 0,40€/1m2 za každú ďalšiu 
                                                         začatú hodinu   

 Poplatok za stánky, vlastné – prenosné pulty, stoly v čase konania jarmokov: 
        1€/1m2 za hodinu 
 ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb: 
 - čistenie peria     0,50€1/m2 za 1 deň 
 - oprava dáždnikov, brúsenie nožov a pod. 1,70€/1m2 za 1 deň 
  
Užívanie verejného priestranstva autodopravami pre odstavenie služobných vozidiel, vozidiel 
určených na podnikanie, autobusov vo výške 
        0,20€/1m2 za 1 deň 
 

§ 13 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

§ 14 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
V oznámení daňovník uvedie: 
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia 
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva. 
Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených 
obcou. 



1. 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. 

2. Vyrubenú daň zaplatí daňovník v hotovosti do pokladnice pri dočasnom užívaní 
verejného priestranstva ihneď pri ohlásení. 
     

§ 15 
Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, 
ktoré užívajú verejné priestranstvo na: 
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-

prospešné účely 
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania 

vstupného 
c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec 

 
 

 
d) 

DAŇ   ZA   UBYTOVANIE 
 

§ 16 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

 
§ 17 

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

 
§ 18 

                                                         Základ dane 
Základom dane je počet prenocovaní. 
 

    § 19 
     Sadzba dane 

 Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,40€ na osobu a prenocovanie. 
 

§ 20 
Vyberanie dane 

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

§ 21 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne do 15 dní nasledujúceho mesiaca. Daň za ubytovanie 
je možné uhradiť hotovostnou platbou v pokladnici Obecného úradu, alebo bezhotovostným 
prevodom na účet obce. K zúčtovaniu je daňovník povinný predložiť do 15-tich dní po 



skončení štvrťroka písomné hlásenie o počte dní a ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení, 
ktoré musí byť kontrolovateľné s evidenciou ubytovaných v ubytovni.  
 

§ 22 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane 

1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie evidenciu 
ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za 
ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb 
s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania. 
2. Platiteľ dane je povinný na výzvu obce bez zbytočného odkladu predložiť evidenciu pre 
účely kontroly. 
 

DAŇ   ZA   PREDAJNÉ   AUTOMATY 
 

§ 23 
Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 
 

§ 24 
Daňovník 

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

§ 25 
Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 
 

§ 26 
Sadzba dane 

Obec určuje daň za jeden predajný automat a kalendárny rok vo výške 33,20€. 
 

§ 27 
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. 
 
 

§ 28 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 
1. Daňovník je povinný predložiť pred začatím prevádzkovania  žiadosť o vydanie povolenia 
na prevádzku predajného prístroja, osvedčenie o prevádzkyschopnosti predajného prístroja 
s identifikačným číslom, výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov. Na základe 
týchto dokladov obec vydá povolenie o prevádzke predajného prístroja. 
2. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 
3. Daňovník je povinný na výzvu obce predložiť inventárny zoznam evidencie predajných 
automatov. 



f) 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
§ 29 

Predmet dane 
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. 
Nevýherné hracie prístroje sú: 

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

§ 30 
Daňovník 

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

 
§ 31 

Základ dane 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 
§ 32 

Sadzba dane 
Obec určuje daň za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok vo výške 166€. 
 

§ 33 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

§ 34 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 
1. Daňovník je povinný predložiť pred začatím prevádzkovania žiadosť o vydanie povolania 
na prevádzku nevýherného prístroja, osvedčenie o prevádzkyschopnosti  nevýherného 
prístroja s identifikačných číslom, výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov. Na 
základe týchto dokladov obec vydá povolenie o prevádzke nevýherného prístroja. 
2. Daňovník je povinný viesť preukázanú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných 
hracích prístrojov v rozsahu údajov: 

a) výrobné číslo prístroja 
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja 
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa 

3. Daňovník je povinný na výzvu obce bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie 
nevýherných hracích prístrojov. 



4. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, 
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. 
 

§ 35 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto  nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach č. 52 
 zo dňa 16.12.2009. 
 

§ 36 
Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch sa uznieslo na vydaní toho všeobecne 
záväzného  nariadenia o miestnych daniach č.60 na svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 
uznesením č.118/2012. 
     
2. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018. 
 
 
      
 
 
 
            Bc. Štefan Kudlička 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Schválené VZN vyvesené dňa: 14.12.2017 
zvesené dňa: 31.12.2017 
 


