
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HLADOVKA 

č. 2/2015 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

 na území obce Hladovka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR 

č.582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

Článok. I 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Hladovke podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

zákona č. 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 2016 miestne dane podľa podmienok určených ďalej v tomto všeobecne 

záväznom nariadení. 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo zavádza tieto miestne dane: 

a) daň za psa 

b) daň za užívanie verejného priestranstva 

c) daň za ubytovanie 

d) daň za predajné automaty 

e) daň za nevýherné hracie automaty 

f) daň z nehnuteľností (samostatné VZN č. 1/2015) 

 

Článok II 

DAŇ ZA PSA 

 

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

osobou. 

(2) Predmetom dane nie je pes: 

a) chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b) umiestnený v útulku zvierat, 

c) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(4) Základom dane je počet psov. 

(5) Ročná sadzba dane je 3,-Eur za každého psa. 

(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

(7) Pri oznámení vzniku daňovej povinnosti obdrží daňovník registračnú známku, 

ktorou je povinný psa označiť. Daňovník je povinný dodržiavať podmienky všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území obce. 



 

 

Článok III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

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

priestranstva. 

(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecného záväzného nariadenia sú    

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú miestne 

komunikácie s priľahlými plochami, parkoviská, športové plochy, park a verejná zeleň. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov  a 

služieb predajného zariadenia, 

b) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia, 

d) umiestnenie skládky materiálov všetkého druhu, 

e) trvalé parkovanie vozidla, prívesu a pod. 

(4) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu organizovanú obcou alebo zložkou v nej 

fungujúcou. 

(5) Verejným priestranstvom pre tieto účely sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce. 

(6) Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré toto priestranstvo využívajú. 

(7) Sadzba dane je určená nasledovne: 

a) 1,00 Eur/m2 pri ročnom predplatnom 

b) 0,50 Eur/m2 pri mesačnom predplatnom 

c) 5,50 Eur za každý začatý deň 

(7) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

 

Článok IV 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

(1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení, 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.  

(2) Sadzba dane sa stanovuje na 0,14 Eur na osobu a prenocovanie. 

(3) Od dane sú oslobodení daňovníci za podmienky, že zaplatia paušálny poplatok 4,-Eur 

za lôžko na rok do 15.03. zdaňovacieho obdobia. 

(4) Vedenie evidencie platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu (ďalej len 

„kniha ubytovaných hostí“) osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení, ktorú je 

povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi dane. V knihe ubytovaných hostí je 

platiteľ dane povinný uviesť: 

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby prechodne ubytovanej, 

b) dátum prvého dňa ubytovania osoby prechodne ubytovanej, 

c) dátum posledného dňa ubytovania osoby prechodne ubytovanej. 

(5)  Oznamovacia povinnosť a platenie dane 



a) Daň za ubytovanie vyberá a ručí zaň právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 

prechodné ubytovanie poskytla.  

b) Platiteľ dane je povinný podať na Obecný úrad hlásenie o počte ubytovaných hostí, 

o výške dane za predchádzajúci rok a bez vyrubenia uhradiť daň na účet obce alebo 

v hotovosti do 30 dní po ukončení roka.  

 

Článok V 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

(1) Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú 

umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

(2) Ročná sadzba dane za jeden automat je 35,-Eur. 

 

Článok VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ PRÍSTROJE 

 

(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) Ročná sadzba dane je 35,-Eur za jeden nevýherný hrací prístroj 

 

Článok VII 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY               

      A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 

poplatok/ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce Hladovka. 

(2) Spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok. 

 

(3) Platiteľom poplatku je poplatník, ktorým je: 

    a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 

na   území obce oprávnená užívať alebo užíva byt alebo nebytový priestor. 

 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. 

  

Článok VIII 

Sadzba poplatku a výška poplatku 

 

(1)    Sadzba poplatku pre poplatníkov u ktorých je zavedený množstvový zber   

komunálneho odpadu sa určuje ročne podľa počtu členov domácnosti z údajov 

evidencie obyvateľov: 

 

a) nádoba    60 l         20 EUR, jeden vývoz 1,0 EUR,   20 vývozov 

    (2 členovia domácnosti )                       

b) nádoba 110 l          30 EUR, jeden vývoz 1,15 EUR, 26 vývozov  

    (3 a až 5 členov domácnosti), 

c) nádoba 110 l          35 EUR, jeden vývoz 1,35 EUR, 26 vývozov 

(6 a viac členov domácnosti), 



c) nádoba 1100 l        60 EUR, jeden vývoz 6,00 EUR, 10 vývozov 

d) drobný stavebný odpad 0,015 Eur za jeden kilogram  

 

(2) Sadzba poplatkov pre poplatníkov u ktorých nie je zavedený množstvový zber  sa 

ustanovuje vo výške 10,00 EUR na osobu a rok a 0,027 EUR na osobu a deň. 

(3) Poplatník je povinný písomne oznámiť vznik poplatkovej povinnosti bezodkladne 

najneskôr do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť poplatok 

za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť poplatku za zostávajúce mesiace 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom poplatková povinnosť vznikla. 

(4) Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

písomne oznámi správcovi dane najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 

správca dane vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený. 

(5) Poplatok je splatný pri oznámení o vzniku poplatkovej povinnosti a v ďalších 

zdaňovacích obdobiach je poplatok na zdaňovacie obdobie bez vyrubenia  splatný do 

31.mája príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(6) Skládka drobného stavebného odpadu je na parcelách v k.ú. Hladovka CKN č. 

86810, CKN 868/11, CKN 868/12, CKN 868/13, CKN 868/14 a CKN 868/15, alebo na 

mieste a parcelách, ktorú podľa materiálu a zloženia odpadu a možnosti určí Obec 

Hladovka na základe požiadavky obyvateľov. 

 

Článok IX 

Spoločné ustanovenia 

 

Predmet dane, daňovník, platiteľ, vznik daňovej povinnosti a iné skutočnosti neupravené 

týmto všeobecne záväzným nariadením upravuje zákon č. 582/2004 Z.z.. 

  

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hladovke č 

5/2015-OZ dňa 11.12.2015 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016. Dňom účinnosti tohto 

nariadenia stráca platnosť nariadenie č. 2/2014 

 

 

 

 

 

PhDr. Marián Brnušák 

              starosta obce 

 

 


