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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2009
o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods.
4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo
väzbe na ustanovenia § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17, ods.
2,3,4 a 7, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98 a § 103 zákona NR SR 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 nariadenie, ktorým
rozhodlo o zavedení miestnej dane s účinnosťou od 1. januára 2010.

Úvodné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje ukladanie
niektorých miestnych daní podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov v kompetencii obce Dunajská Lužná (ďalej len zákon), a to:
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.
(2) Určenie dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je upravené osobitnými VZN.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a), d), a e) je kalendárny
rok.
(4) Správcom dane je Obec Dunajská Lužná.

I. DAŇ ZA PSA
Čl. 1
Predmet dane, daňovník
(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 na sprevádzanie nevidomej osoby,
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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(4) Daňovník je povinný psa prihlásiť – vyplniť prihlášku, v prihláške uviesť pravdivé údaje
a doručiť na obecný úrad.

Čl. 2
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzbu dane určuje obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka chovaného:
• v rodinnom dome ...................................................... 20 €
• v bytovom dome ....................................................... 30 €
• v rekreačnej chate, rekreačnom dome .......................... 30 €
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal starším ako 6 mesiacov a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

II. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 1
Predmet dane, daňovník
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko a všetky
verejnosti prístupné pozemky.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.1)
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia na reklamu, umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska
a podobne.
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Čl. 2
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2, plocha reklamného zariadenia, alebo parkovacie miesto.
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva.
(3) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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(4) 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.
(5) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa území obce Dunajská Lužná sa
stanovuje nasledovne:
a)
Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb,
záhradné sedenie, priľahlý pozemok pred prevádzkou ........... 2 €/m2/deň
b) Stoly a trhové stoly (na jeden trhový stôl sa počíta 2 m2) ...... 2 €/m2/deň
c)
Skládky stavebného a iného materiálu, zariadenia pre stavebné a rekonštrukčné
práce, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky..............0,40 €/m2/deň
d) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie ..........................................0,20 €/m2/deň
e)
Umiestnenie prenosného reklamného zariadenia ...................0,50 €/m2/deň
f)
Jednorazová reklamná akcia spojená s predajom................ 30 €/m2/deň
g) Výkopové práce – umiestnenie výkop. materiálu v lehote
do 14 dní ................0,20 €/m2/ deň
na 1 mesiac ....... 0,50 €/ m2/ deň
viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace ... 2 €/m2/ deň
h) Letné terasy .................................................................. 0,50 €/m2/deň
(6)

Počas doby výstavby na základe stavebného povolenia je zabratie nevyhnutných
priestorov verejného priestranstva na uloženie stavebného odpadu bezplatné.

III. DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 1
Predmet dane, daňovník
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 2) (ďalej len
zariadenie).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

Čl. 2
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní.
(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(3) Sadzba dane za ubytovanie je 0,40 € na osobu a prenocovanie.
(4) Daň za ubytovanie sa neplatí:
- za lôžka, ktoré nie je možné užívať z dôvodu opravy alebo rekonštrukcie zariadenia
- za lôžka v sociálnych službách a ktoré sa využívajú na charitatívne účely
- za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt detí.
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Čl. 3
Spôsob vyberania dane
(1) Platiteľ dane je povinný :
a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje:
- meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
- miesto trvalého pobytu daňovníka,
- počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka,
- označenie ustanovenia nariadenia zakladajúceho nároku na oslobodenie daňovníka od
dane,
b) každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto
nariadením, vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí
obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- meno a priezvisko
- miesto trvalého pobytu daňovníka
- výšku dane,
c) oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok vznik alebo
zánik povinnosti platiteľa dane podľa tohto nariadenia.
(2)

Platiteľ vybranú daň odvedie správcovi dane v lehote do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca.

(3)

Správcom dane je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. Správca dane
poskytuje oslobodenie od dane pre deti do 6 rokov.

IV. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 1
Predmet dane, daňovník
(1)

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.

(2)

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

Čl. 2
Základ dane a sadzba dane
(1)

Základom dane je počet predajných automatov.

(2)

Sadzba dane je určená za jeden predajný automat a kalendárny rok vo výške:
a) 40 € za predajný automat s najviac ako 10-timi druhmi tovaru
b) 80 € za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru
c) 5 násobku sadzby dane za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru, ak
predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov alebo alkoholických
nápojov t.j. 200 €

(3)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia prevádzkovania.
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(4)

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a súčasne predložiť výrobné číslo predmetného automatu.
Čl. 3
Spôsob vyberania dane

(1)

Správca vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(2)

Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný viesť evidenciu v písomnej
forme alebo v elektronickej forme, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:
a) názov a druh predajného automatu,
b) počet prevádzkovaných predajných automatov,
c) výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby automatov,
d) zoznam tovarov, ktoré predajný automat vydajú,
e) miesto umiestnenia predajného automatu,
f) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
g) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu

(3)

Údaj podľa bodu 2 písm. g) je daňovník povinný zaevidovať najneskôr v deň skončenia
prevádzkovania predajného automatu.

(4)

V ďalších zdaňovacích
zdaňovacieho obdobia.

(5)

Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane za
zostávajúce obdobie, v lehote podľa ods. 1, alebo daň za zdaňovacie obdobie v lehote
podľa ods. 4 :
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Dexia banka Pezinok,
č.ú. 6602827002/5600,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.

(6)

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

obdobiach je daň splatná bez vyrubenia

do 31. januára

V. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 1
Predmet dane, daňovník
(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 (ďalej len nevýherné hracie
prístroje).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry (napr. biliardové stoly, šípky, bowling, .......)
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(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

Čl. 2
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(2) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) elektronické prístroje na počítačové hry ............................................
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry okrem uvedených v písm. c) tohto bodu ......................
c) automatické hojdacie zariadenia pre deti ............................................

35 €,
140 €,
35 €

(3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
Čl. 3
Spôsob vyberania dane
(1) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(2) V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň splatná bez vyrubenia
príslušného zdaňovacieho obdobia.

do 31. januára

(3) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za
zostávajúce obdobie v lehote podľa ods.1, alebo daň za zdaňovacie obdobie v lehote
podľa ods. 2:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane (č. ú. 25522-112/0200),
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(5) Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný viesť evidenciu v písomnej
forme alebo v elektronickej forme, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:
a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja,
b) počet prevádzkovaných nevýherného hracieho prístrojov,
c) výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby automatov,
d) miesto umiestnenia predajného automatu,
e) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
f) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu
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ZÁVEREČNÉ a ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
 VZN č. 6/2004 o určení miestnej dane za psa
 VZN č 7/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva. Dodatok Cenová mapa k VZN
č. 7/2004, Dodatok č. 1/2005 k VZN č. 7/2004.
 Ruší sa VZN č. 8/2004 o miestnej daní za ubytovanie
 Ruší sa VZN č. 9/2004 o určení miestnej daní za predajné automaty.
 Ruší sa VZN č. 10/2004 o určení miestnej daní za nevýherné hracie prístroje a dodatok
č. 1/2005 k VZN č. 10/2004.
(2) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2010 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3) VZN prerokovalo a schválilo OZ v Dunajskej Lužnej 01.12.2009 uznesením OZ č.
2009/22-7
(4) VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Dunajská Lužná dňa 16.12.2009

Ing. Ladislav CINGEL
starosta obce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do
tried.
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