
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  VEĽKÉ POLE  Č.4/2012   
O podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za 
ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Veľké Pole 
 
 
     Obec Veľké Pole podľa par. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie (  ďalej len nariadenie ) 
 
 
Úvodné ustanovenie 
 
1. Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli  podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e ) zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o,  že v nadväznosti na § 1 a § 98 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov z a v á d z a  s účinnosťou od 01. januára 2013  na kalendárny rok 
2013: 

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. 
f)  

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní  na území obce Veľké Pole je kalendárny rok. 
 

 
Prvá časť 
Daň za psa 

 
Čl. 1 

 
 
                                                                 Základ dane a sadzba dane 

 
1. Základom dane je počet psov. 
2. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 

• 3.50 €    za psa držaného v zastavanom  území obce  u fyzických   a   právnických   osôb       
          /podnikateľov a i. /, 
               Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 

 
 

 

Druhá časť 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

Čl. 2 
Verejné priestranstvá 

 
1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.  

 

 



2. Verejným priestranstvom v obci sú : 

                priestranstvá na ostatnom území obce a miestne komunikácie.    

 

      Čl. 3 
    Osobitné užívanie verejného priestranstva 
 

1. Osobitným užívaním verejného priestranstva ( prechodným alebo dlhodobým ) sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,  a iných atrakcií, umiestnenie skládky  a podobne. Za 
dlhodobé užívanie sa pre účely tohto nariadenia rozumie obdobie dlhšie ako 30 dní. 

 
 

2. Trvalým parkovaním  vozidla  sa rozumie  vyhradenie   priestoru  z  verejného   priestranstva  ako  
parkovisko  pre  určité  vozidlo  alebo  vozidlá  právnickej alebo fyzickej osoby  a jednak súvislé  státie 
vozidlom (napr.  motorové vozidlo,  vrak motorového  vozidla,  obytný  príves) na  tom istom mieste. 

 

Čl. 4 
Základ dane a sadzba dane 

 
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v 

m2..  

2. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva pokiaľ nie je uvedené inak, sa stanovuje v eurách za 
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň :  

a)  za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

       0,50 €   za každý m²,  

b)   za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia 

       0,50 €    za každý m², 

c)  za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia           na                      

     poskytovanie služieb    

       0,50 €     za každý m², 
 

 

Čl. 5 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia  užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania 

verejného priestranstva. 

2. Daňovník je povinný pred začatím užívania verejného priestranstva splniť si  oznamovaciu povinnosť .  
Správca dane musí užívanie verejného priestranstva odsúhlasiť. 

3. Daň uvedená v čl.5 sa vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti vyrubená daň je splatná  
v hotovosti ihneď pri splnení oznamovacej povinnosti na užívanie verejného priestranstva za celé oznámené 
a dohodnuté obdobie. 

 



Čl.6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu , 
ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.  

Tretia časť  
Daň za ubytovanie 

Čl. 7 
     Základ dane a sadzba dane 

1. Základom dane je počet prenocovaní. 
2. Sadzba dane je  0,50 €  na osobu a prenocovanie. 
 
 

Čl. 8 
Spôsob vyberania a splatnosť dane 

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

 
2. Prevádzkovateľ zariadenia pre správcu dane vyberie od daňovníka daň za ubytovanie. Na príjmovom 

doklade uvedie IČO obce Veľké Pole. Do 15  dní po skončení príslušného mesiaca prevedie takto vybratú 
daň na účet alebo do pokladne obce Veľké Pole. 

 
3. Do 15  dní po skončení príslušného mesiaca preukáže správcovi dane evidenciu daňovníkov s počtom 

prenocovaní za príslušný mesiac ( kniha ubytovaných ). 
 

 
Čl. 9 

Oslobodenia dane a zníženia dane 
 
1. Daň sa nevyberá pri ubytovaní od fyzických osôb ( daňovníka ) , ktoré nedovŕšili 18. rokov.  
 

 
 

 
 

Štvrtá časť  
Daň za predajné automaty 

Čl. 10 
Základ dane a sadzba dane 

 
 
1. Základom dane je počet predajných automatov. 

 
2. Sadzba dane je : 

a) 40,00 €  za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré  automat ponúka je menší alebo 
rovný  10, 

b) 80 ,00 €  za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré  automat ponúka je väčší  
        ako  10. 

 
 
 

 



Čl. 11 
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty 

 
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom  mieste štítkom, kde je uvedené 

obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 
výrobné číslo automatu a toto označenie mať potvrdené Obcou Veľké Pole. 

2. Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania predajného automatu 
v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle 
zákona. 

 

 

 

Piata časť  
Daň za nevýherné hracie prístroje 

Čl. 12 
Základ dane a sadzba dane 

 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

2. Sadzba dane je   119,50 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

Čl. 13 
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za nevýherné hracie prístroje. 

 
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je 

uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného 
hracieho prístroja a toto označenie mať potvrdené Obcou Veľké Pole. 
 

2. Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia  a demontovania nevýherného 
hracieho prístroja v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového 
priznania v zmysle zákona. 
 
 
 

 
Šiesta  časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Čl.  14 
Spoločné ustanovenia 

 

1. Správu daní a poplatkov vykonáva Obec Veľké Pole. 
 
2. Daň a poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na euro centy nadol. 
 



3. Forma úhrady dane podľa tohto nariadenia  je v hotovosti, alebo prevodom  na  účet  OcÚ   
č.3228422/0200 vo VÚB a.s. Žarnovica ; VS: uvedený na platobnom výmere. Resp. rodné číslo alebo 
IČO ,          pokiaľ nie je daň vyrubená  rozhodnutím KS:   0558;  ŠS: 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. 

      
4. Na daňové konanie a konanie vo veci 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. 

 
 
 

Čl.  15 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
1. Týmto nariadením sa ku dňu 31.12.2012 zrušuje VZN obce Veľké Pole  č. 4/2011 
2. Na tomto VZN obce  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  dňa 13.12.2012 . 
3. Toto VZN obce  nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
                                                                                                                     František Demeter 
                                                                                                                         starosta obce 
 
 
 
Vyvesené:  28.11.2012 
Schválené: 13.12.2012 
Nadobudlo účinnosť: 01.01.2013 

 
 


