
           OBEC LOMNÁ 
 

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

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, § 103 ods. 1 

a 2  zákona č. 582/ 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady vydáva 

 

 

Návrh - VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE 

O MIESTNYCH DANIACH 

 

  za psa 

  za ubytovanie 

  za predajné automaty 

  za nevýherné hracie prístroje 

 

č.2/2012 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní  

 na území obce Lomná 
 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na  

 § 2 ods. 1 zák. č. 582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje miestne dane na 

kalendárny rok 2013 

 

a) Daň za psa 

b) Daň za ubytovanie 

c) Daň z predajné automaty 

d) Daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

A. Daň za psa 
 

§ 1 

Zdaňovacie obdobie 

 

1.   Kalendárny rok. 

2.   V priebehu zdaňovacieho obdobia od vzniku  po zánik daňovej povinnosti. 

 



§ 2 

Predmet dane 

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

osobou. 

2. Predmetom dane nie je 

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely, 

b/   pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s  

      ťažkým zdravotným postihnutím. 

§ 3 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

§ 4 

Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

 

§ 5 

Sadzba dane 

Sadzba dane za jedného psa  je  4 €  za 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 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 

pes prestal byť predmetom dane. 

 

§ 7 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

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

dní  od vzniku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti 

a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 

mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

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

správcovi sane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26, správca      

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

daň zaplatená. 

 

§ 8 

Správca dane 
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. Pri neoznámení 

obec bude postupovať pri vydaní rozhodnutí z evidencie psov k 31. decembru príslušného 

roka. 

 



B. Daň za ubytovanie 

 
§ 9 

Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis . 

 

 

§ 10 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

 

§ 11 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§ 12 

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie v zariadení je 0,33 €. 

 

§ 13 

Oznamovacia povinnosť a vyberanie dane 

Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane: 

- do 30 dní od zahájenia činnosti; 

- s písomným oznámením predložiť u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, u 

právnických osôb výpis z obchodného registra; 

- prípadne zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy  tieto 

skutočnosti nastali; 

- viesť denne preukázateľnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách a počet prenocovaní 

s ich identifikačnými údajmi (s vyznačením osôb oslobodených od dane). V prípade kontroly 

túto predložiť k nahliadnutiu správcovi dane; 

- do 15 dní po ukončení štvrťroka podať správcovi dane priznanie o výške dosiahnutej dane 

za prechodné ubytovanie predchádzajúceho štvrťroka, s uvedením identifikačných údajov 

platiteľa, počet ubytovaných osôb a počet prenocovaní.  Na základe predloženého priznania 

obec vyrubí daň za ubytovanie rozhodnutím; 

- vybrať daň od daňovníka a vydať mu príjmový doklad o zaplatení dane za prechodné  

ubytovanie, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonných 

ustanovení. Platiteľ dane je povinný vyberať daň za ubytovanie v stanovenej výške pre Obec 

Lomná  a ručí za ňu.  

 

§ 14 

Oslobodenie 

 

Daň neplatí : 

a) nevidomá osoba, 

b) bezvládna osoba, 

c) osoba s preukazom ZŤP a ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom). 

 

Osoba, ktorá si uplatňuje oslobodenie od dane sa musí platiteľovi dane preukázať príslušným 

dokladom, o čom tento vykoná v evidencií záznam. 



C. Daň za predajné automaty 

 
§  15 

Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné 

automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

 

§ 16 

Daňovník 

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

 

 

§ 17 

Základ dane 

Základom je počet predajných automatov. 

 

 

§ 18 

Sadzba dane  

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a)   33 € ročne za jeden predajný automat obsahujúci v sklade ponúkaného tovaru najviac 10 

druhov tovaru,  

b)  66 € ročne za jeden predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.  

 

§ 19 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.  

 

§ 20 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

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

dní  od vzniku daňovej povinnosti v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo      

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 

údajov:  a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, 

              b/ adresa, 

              c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

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

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa §48 správca     

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

zaplatená. 

 



 

D. Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 21 

Predmet dane 

 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. 

 

Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

§ 22 

Daňovník 

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

prevádzkuje. 

 

§ 23 

Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

§ 24 

Sadzba dane 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 660 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a 

kalendárny rok. 

 

§ 25 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

Daňovník je povinný umiestnenie nevýherného hracieho prístroja oznámiť vopred     

Obecnému úradu v Lomnej najneskôr v deň jeho umiestnenia. 

 

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

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo     

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. 

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. januára  tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

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

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56, správca     

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

zaplatená. 

 

 

 

 

 



§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lomná sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o miestnych daniach uznieslo, dňa 15. decembra 2012. 

Zrušuje sa VZN č. 3/2008. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Jozef Straka 

                                                                                  starosta obce Lomná 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN  vyvesené dňa  29.11.2012 

Návrh VZN  zvesené dňa    13.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


