
Obec Borský Svätý Jur  ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004   Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov  v y d á v a 

 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I A    O B C E 
 

                                 O  M I E S T N Y C H   D A N I A C H  

 

                                                        č.  4 /2008 
 

 

Čl. I. 

§ 1 

Druhy miestnych daní 

 

l. Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá sú: 

    a/ daň za psa 

    b/ daň za užívanie verejného priestranstva 

    c/  nevýherné hracie automaty 

    d/ daň za ubytovanie 

 

2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podrobné 

podmienky ukladania tohto poplatku sú upravené osobitným všeobecne záväzným 

nariadením. 

 

§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

 

l. Zdaňovacím obdobím  miestnych daní uvedených v § 1   je kalendárny rok. 

 

 

Čl. II 

§ 3 

Daň za psa 

 

l. 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 alebo adoptovaný z útulku 

    c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

        postihnutím. 

 

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 



4. Základom dane je počet psov. 

 

5. Sadzba dane je  3,32 € (100,- Sk) za jedného psa a kalendárny rok. Táto určená sadzba platí 

za každého psa u toho istého daňovníka. 

 

 

§ 4 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

l. Daňová povinnosť vzniká  prvým dňom kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov a zaniká  prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už daňovník nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní správcovi dane. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne 

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

mu vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 

daňovej povinnosti neoznámi. 

      

3. Daň za psa obec vyrubí prvý krát platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach 

je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez  vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia. 

 

4. Spôsoby vyberania dane: 

    a/ v hotovosti do pokladne obce 

    b/ poštovou poukážkou 

    c/ bezhotovostným prevodom na účet obce. 

  

 

 

 

Čl. III 

§ 5 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

l. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného     

priestranstva.  

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo  

vlastníctve obce. 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia na     

poskytovanie  služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,  cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.  
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§ 6 

 

l. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva.  

 

2. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.  

 

§ 7 

Sadzba dane 

 

l. Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2  

    osobitne užívaného verejného priestranstva sadzby dane takto: 

 

a/ umiestnenie predajného zariadenia                                      1,25    €/deň   (37,66 Sk) 

b/ cirkus, lunapark a pod.                                                        0,035   €/deň   ( 1,05 Sk)   

c/ umiestnenie skládky, stav. zariadenia a pod.                       0,035  €/deň   ( 1,05 Sk) 

     

Vyhlásenie predaja výrobkov a poskytovaných služieb v miestnom rozhlase sa stanovuje  

sadzbou 2 €  (60,25 Sk) za jedno vyhlásenie. 

 

2. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 

    užívania verejného priestranstva. 

3. Daňovník je povinný ústne alebo písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti 

    pred vznikom daňovej povinnosti a do 3 dní po zániku daňovej povinnosti. 

    Daňovník je povinný po ukončení užívania verejného priestranstva uviesť toto do 

    pôvodného stavu.  

4. Miestu daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  

    nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

                                                

                                                                          

Čl. IV 

§  8 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

l. 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 pre- 

    vádzkované 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. 

3. Daňovníkom je  fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádz- 

     kuje. 

 

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

5. Sadzba dane je  67 €  (2018,44 Sk) za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
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6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

     a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 

 

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej  povinnosti  správcovi dane do 30 

dní  od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí  daň platobným výmerom. Vyrubená daň je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr 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. 

 

9. Oznamovaciu povinnosť  si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Borský Svätý Jur. 

Písomné oznámenie musí obsahovať: 

       a/ pri vzniku daňovej povinnosti: identifikačné údaje daňovníka, počet a typ  hracích 

           automatov, výrobné číslo, názov a presná adresa prevádzky, dátum umiestnenia a za- 

          čatia prevádzkovania. 

       b/ pri  zániku daňovej povinnosti.: identifikačné údaje daňovníka  , počet a typ hracích 

           automatoch, výrobné číslo, názov a presná  adresa prevádzky, dátum ukončenia pre- 

            vádzkovania. 

 

10. Daň sa vyberá nasledovných spôsobom: 

      a/ v hotovosti do pokladne OÚ 

       b/ poštovým poukážkou 

       c/ bankovým prevodom na účet obce : peňažný ústav -  Dexia  a.s.,č.ú.3202000002/5600  

                                                           

 

Čl. V. 

§ 9 

 

Daň za  ubytovanie 

 

l. Predmetom dane  za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

 

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

 

3. Sadzba poplatku je  0,20 €  (6,03 Sk)  na osobu a prenocovanie. 

 

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

5. O vybranej dani vedie prevádzkovateľ  evidenciu v  „Knihe ubytovaných“. Daň za 

ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti v eurách. 

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 

náležitosťami. 
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6. Prevádzkovateľ predkladá Obecnému úradu v Borskom Svätom Jure prehľad o výbere dane 

za ubytovanie do 15. dňa po uplynutí kalendárneho polroka, za ktorý sa daň vyberá. Vybranú 

daň odvádza prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie  poskytuje 

Obci Borský Svätý Jur  polročne do 15.dňa  nasledujúceho mesiaca a to: 

a/ v hotovosti do pokladne OÚ, 

b/ poštovým peňažným poukazom  

c/ bankovým prevodom  na účet obce : Dexia a.s., čís.účtu  3202000002/5600. 

 

7. Prehľad o výbere dane za ubytovanie prevádzkovateľ predkladá na tlačive, ktoré obsahuje 

tieto údaje: 

a/ názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa, 

b/ označenie a adresu ubytovacieho zariadenia, 

c/ celkovú kapacitu zariadenia, počet izieb v členení podľa počtu postelí na jednoposteľové, 

dvojposteľové a viacposteľové, 

d/ obdobie, za ktoré sa prehľad predkladá, 

e/ počet prenocovaní za obdobie, 

f/ výpočet dane, 

g/ meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby, ktorá prehľad zostavila. 

 

 Poplatník je zároveň povinný predložiť  Obecnému úradu Borský Svätý Jur „knihu 

ubytovaných“   za účelom overenia správnosti odvodu dane. 

Za nevedenie evidencie knihy ubytovaných uloží správca dane pokutu vo výške podľa            

osobitného predpisu (§ 35 zák. SNR č. 511/1992  Zb. o správe dani a poplatkov v znení 

neskorších predpisov) 

 

8. Poplatok neplatí: 

    a/ osoba do 18 rokov veku 

    b/ nevidomá osoba a držiteľ preukazu ZŤP / S /zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom. 

 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Správu miestnych daní vykonáva obec Borský Svätý Jur. 

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2004 o miestnych  

    daniach.  

3. Toto VZN o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009. 

4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur  uznesením  

    č. 82/2008 dňa  8. decembra  2008. 

5. Toto  VZN bude vyvesené 9.12.2008, zvesené 27.12.2008. 

 

 

                                                                                                      

         

                                                                                                               Anna Kratochvílová 

                                                                                                                   starostka obce 


