
 
 

Obec Oreské v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

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

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské 

O OSTATNÝCH MIESTNYCH DANIACH 
 

č. 1/2018  z  5.12. 2018 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, 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 2009 ostatné miestne dane na kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím. 

 

Čl. I 

DAŇ ZA PSA 
 

§ 2 

Predmet dane  

(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 vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ŤZP alebo ŽZPS 

 

§ 3 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je : 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

 

§ 4 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

 

 

 



§ 5 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za 

každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

§ 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods.1) tohto VZN, a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

 

§ 7 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti . 

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti čiastkovým 

priznaním, správca dane 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.  

 

§ 8 

Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 

 

Čl. II 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 

 

§ 9 

Predmet dane 

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

priestranstva.  

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré 

obec prenajala podľa osobitného zákona. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného stánku, zariadenia 

cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie 

vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

 

§ 10 

Daňovník 

 

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



§ 11 

Základ dane 

(1)  Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného   

       priestranstva v m2.  

(2)  Základom dane pri nákladných autách používaných na podnikateľské účely je počet   

       nákladných aut nad 3,5 t parkujúcich na verejnom priestranstve obce.  

 

§ 12 

Sadzba dane 

(1)  Sadza dane za užívanie verejného priestranstva je  0,15 € za každý aj začatý m2 osobitne  

      užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

(2) Sadzba dane za trvalé parkovanie nákladných aut používaných na podnikateľské účely je 

18,00 EUR za každý aj začatý mesiac za jedno nákladné auto nad 3,5 t.. 

(3) Vyrubená daň za zaokrúhli na dva euro centy smerom nadol. 

 

§ 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania  verejného priestranstva. 

 

§ 14 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva    

      správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa    

      nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(3) 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. 

(4) Náležitosti daňového oznámenia : 

Meno a priezvisko užívateľa, adresa, označenie užívaného verejného priestranstva 

a časové vymedzenie užívania od – do, užívaná plocha v m2 

 

§ 15 

Správca dane 
Obec Oreské je správcom dane za užívanie verejného priestranstva, ktoré sa nachádza na 

území obce Oreské. 

 

 

Čl. III. 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE  PRÍSTROJE 
 

§ 16 

Predmet 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 (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. 

 

§ 17 

Daňovník 

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

prevádzkuje.  

 

§ 18 

Základ dane a sadzba dane 

(1)  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

(2)  Sadzba dane je 36,50 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

 

§ 19 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k 

tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

 

§ 20 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa   

     vzniku daňovej povinnosti. 

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa    

      nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do     

     31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(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. Takto vyrubená daň sa zaokrúhli na dva euro centy smerom nadol. Nárok na 

vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi. 

§ 21 

Správa dane 
Obec Oreské je správcom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území 

obce Oreské. 

 

Čl. IV. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 22 

Predmet dane 

(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.  



(2)  Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy. 

§ 23 

Daňovník 

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

 

§ 24 

Základ dane a sadzba dane 

(1)  Základom dane je počet predajných automatov. 

(2)   Sadzba dane je 20,00 EUR jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

§ 25 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat 

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

prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k 

tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. 

 

§ 26 

Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. 

 

§ 27 

Spoločné ustanovenia 

(1) Obec Oreské si vyhradzuje právo pri nenahlásení vzniku daňovej povinnosti vyrubiť daň 

užívateľovi (prevádzkovateľovi) vlastným zisťovaním. Takto zistená daň bude vyrubená 

platobným výmerom. 

(2) Poplatník uhradí daň v stanovenej lehote v pokladni Obecného úradu v Oreskom alebo  

prevodom na účet obce č. 2694193001/5600 

(3) Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov alebo osobitného 

zákona alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, uloží mu správca dane 

pokutu od 165,96 € do 33193,91 €. Pokutu možno uložiť opakovane a to vo výške jej 

dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá. 

(4) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2008  zo dňa 10.12. 2008. 

(5) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  5.12.2018 uznesením č. ............ 

a nadobúda účinnosť 1.1. 2019. 

 

  

     V Oreskom, 5.12. 2018 

 

 

                                                                        Ing. Tomáš Mikúš 

                      Starosta obce Oreské 

 

    

Vyvesené 19.11.2018 Vyvesené 06.12.2018 

Zvesené 04.12.2018 Zvesené 21.12.2018 
 



 

 

 

 


