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Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure na základe originálneho výkonu samosprávy 

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s ustanoveniami 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 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN“). 

 

§ 1 

DRUHY MIESTNYCH DANÍ 

1. Obec Borský Svätý Jur ako správca dane týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 

miestne dane: 

a) daň za psa, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, 

c) daň za ubytovanie, 

d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

§ 2 

DAŇ ZA PSA 

  

Vymedzenie predmetu dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Borský Svätý 

Jur. 

 

Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 5,- €.  

 

 

 

§ 3 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Vymedzenie predmetu dane 

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

priestranstva. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 



2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky                          

vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur . 

3.  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 

zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne. 

4. Tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, povoľuje obec žiadateľovi dočasné 

užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto VZN. 

 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého 

pobytu, 

b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy 

užívania verejného priestranstva. 

 

Základ dane, sadzby dane 

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

priestranstva v m2. 

2. Sadzba dane za každý začatý 1 m2 a každý aj začatý deň je stanovená takto:     

Umiestnenie predajného zariadenia                             1,25 € / deň 

Cirkus, lunapark a pod.                                                0,10 € / deň 

Umiestnenie skládky, stavebného zariadenia a pod.   0,10  € / deň  

3. Vyhlásenie predaja výrobkov a poskytovaných služieb v miestnom rozhlase sa stanovuje  

sadzbou  2,- € za jedno vyhlásenie. 

Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 

užívajú verejné priestranstvo na: 

a) podujatia, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-

prospešné účely,  

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez vyberania 

vstupného, 



c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných 

trhoch organizovaných obcou 

d) podujatia, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec. 

 

§ 4 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí 

a skončení prevádzkovania tohto zariadenia v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti 

nastali. 

2. Sadzba dane sa stanovuje na 0,20 € za osobu a prenocovanie. 

3. Platiteľ dane je povinný: 

a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne 

nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko a rok narodenia daňovníka, 

- miesto trvalého pobytu daňovníka, 

- počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu 

daňovníka, 

- označenie ustanovenia nariadenia zakladajúceho nárok na oslobodenie 

daňovníka od dane, 

 

b) každému daňovníkovi, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení, vydať doklad 

o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko, 

- miesto trvalého pobytu daňovníka, 

- výšku dane. 

4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi výkaz o dani za ubytovanie o počte 

ubytovných osôb, o počte prenocovaní a výške vybratej dane do 30 dní po uplynutí 

kalendárneho roka, za ktorý sa daň vyberá. Výkaz ďalej musí obsahovať identifikačné údaje 

platiteľa. 

5. Daň za ubytovanie je splatná do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa daň 

priznáva na číslo účtu SK41 5600 0000 0032 0200 0002 alebo v hotovosti do pokladne obce.  



6. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre 

účely kontroly evidenciu podľa § 4 ods. 3 tohto VZN. 

5. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie: 

a) osobám do 18 roku veku, 

b) držiteľom preukazu ZŤP. 

 

§ 5 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Vymedzenie predmetu dane 

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. Nevýherné hracie prístroje sú: 

- elektronické prístroje na počítačové hry, 

- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry.  

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

prevádzkuje. 

Základe dane, sadzby dane 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

2. Sadzba dane je 67,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

 

 

 

 

 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný 

hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo 

jeho prevádzkovanie. 

2. Daňovník je povinný  viesť preukaznú písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov 

v rozsahu údajov: 



a) názov a druh nevýherného prístroja, 

b) počet prevádzkovaných nevýherných prístrojov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby prístroja, 

d) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania 

f) dátum skončenia prevádzkovania, 

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa 

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane 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: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 

b) sídlo resp. miesto podnikania, 

c) IČO, 

d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného prístroja, 

e) výrobné číslo. 

 

§ 6 

ZRUŠOVACIE USTANOVENIE 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borský Svätý Jur č. 4/2008 

 

§ 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure  sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa .........2019 uznesením č...../2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2020. 

 

    

                                                                                                 Mgr. Anna Kratochvílová 

              starostka obce 

 

 

 


