
N Á V R H 
Obec Kuchyňa v súlade s ustanovením § 6  ods. l 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 y d á v a 
 
 

V Š E O B E C N E     Z Á V A Z N É     N A R I A D E N I E    O B C E 
č.  9/2004 

 o miestnych daniach 
a podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného      

priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné 
hracie automaty 

 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

                                                                        § 1 
 
l. Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni 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 nádväznosti na  
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou od l. januára 2005  
 
a) daň za psa 
b) daň za užívanie verejného priestranstva 
c) daň za ubytovanie 
d) daň za predajné automaty 
e) daň za nevýherné hracie automaty 
 
na kalendárny rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím. 
 

Článok I 
DAŇ  ZA  PSA 

 
§ 2 

Predmet dane 
 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou a právnickou osobou. 
Daňovníkom je vlastník alebo držiteľ psa. 

 
§ 3 

Základ dane 
 

Základom dane je počet psov 
 

§ 5 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je l00,- Sk 
 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 
§ 6 

Vznika a zánik daňovej povinnosti 
 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní 
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
2. Daň za psa je splatná do 31.1.2005. Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka 
je daň splatná v lehote oznamovacej povinnosti. Zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom daňovník uz nie je vlastníkom alebo držiteľom. 
3. V ďalších obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára  
tohto zdaňovacieho obdobia. 
3. Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za  
zostávajúce mesiace zdaňovacieho  obdobie, v ktorom  vznikla daňová povinnosť, v hotovosti 
do pokladne správcu dane.  
4. Oslobodenie od dane za psa si písomne uplatní osamelý daňovník starší ako 70 rokov. 
 
 

Článok II 
DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

 
§ 7 

Predmet dane 
 
l. 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 a to: 
cesta, chodník, miestna komunikácia, námestie pri sv. Floriánku, pri OcÚ, pri  
zdravotnom stredisku, pri Základnej škole. 
3. Osobitné úžívanie verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho    
na poskytovane  služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie sklády. 

 
§ 8 

Základ dane 
 
l. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 
 

§ 9 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstava je za každý aj začatý m2 osobitne  
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň       

    a/   10,- Sk/m2 za skládu rôzneho druhu materiálu, za umiestnenie stavebného zariadenia, 
                             stavebné a a rekonštrukčné práce stavieb, za umiestnenie kontajnera na 
                              savebný odpad, , za umiestnenie  lešenia mimo staveniska, skládka piesku, 
                              štrku, tehly a pod.                           
    b/    5,- Sk/m2  za umiestnenie predajných stánkov (unimobunky, kiosky, novinové stánky) 
    c/  10,- Sk/m2  za umiestnenie  cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií 
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§ 10 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová povinnosť vzniká  začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením  
užívanie verejného priestranstva. Při určení dane s pvažuje časť kalendárneho dňa za celý deň 
a časť l m2 plochy užívaného verejného preistranstva za celý m2. 
2. Daňovník je povinný písomne nahlásiť skutočnosť užívania verejného priestranstva 
najneskôr v deň začatia užívania a zároveň uhradiť poplatok za užívanie verejného 
priestranstva na základe platobného výmeru. 
4. Daň je splatná do l5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

 
Článok III 

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE 
 

§ 11 
Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 
 

§ 12 
Základ dane 

 
Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní. 
 

§ 13 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za ubytovanie je 10,- Sk za osobu a prenocovanie. 
 

§ 14 
Vyberanie dane 

 
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukazateľnú evidenciu ubytovaných, na 
základe ktorej sa vyrubí daň za ubytovanie  platobným výmerom vždy polročne a to do 
15.7.2005 a 15.1.2006. Splatnosť vyrubenej dane do l5 dní odo dňa doručenia platobného 
výmeru. 
 
 

Článok IV 
DAŇ  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY 

 
§ 15 

Predmet dane 
 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


l. Predmetom dane za predjané automaty sú prístroje a automatý, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu. 
 

§ 16 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je 500,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok 

 
§ 17 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
 
l. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 
dňom ukončenia prevádzkovania. 
2. Daňovník  je povinný písomne oznámiť daňovú povinnosť do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. 
3. V ďalších obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára  
tohto zdaňovacieho obdobia. 
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu roka zdaňovacieho obdobia daňovník to písomne 
oznámi najneskôr do 30 dní odo dňa zániku sa pomerná časť dane vráti za zostávajúce dni  
zdaňovacieho obdobia. 
5.Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje meno, 
priezvisko  a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ochdoné meno a sídlo právnickej 
osoby, ktorá predajný automat prevázdkuje, výrobné císlo, identifikačný kód, miesto a dátum 
zaačatia prevádzkovania predajného automatu. 
6. Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na účet 
správcu dane.     

 
Článok V 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  AUTOMATY 
 

§ 18 
Predmet dane 

 
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie automaty 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. 

 
§ 19 

Základ dane 
 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

 
§ 20 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Sadzba dane 
 
Sadzba dane za nevýherné hracie automaty je l000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a 
kalendárny rok. 
 

§ 21 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
l. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 
a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania. 
2. Daňovník – prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť daňovú povinnosť do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. 
3. V ďalších obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára  
tohto zdaňovacieho obdobia. 
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu roka zdaňovacieho obdobia daňovník to písomne 
oznámi najneskôr do 30 dní odo dňa zániku sa pomerná časť dane vráti za zostávajúce dni  
zdaňovacieho obdobia. 
5. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje 
meno, priezvisko a adresu rvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo 
právnicej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné číslo, identifikačný  
kód, miesto a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 
6. Daňovník je pvoinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť na účet  
správcu dane.  
 
 

Článok VI 
§ 22 

Záverečné ustanovenia 
 
l. Obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za  
psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné 
automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2005 uznieslo dňa 3.12.2004. 
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom l. januára 2005. 
 
 

Článok VII 
Zrušovacie ustanovenie 

§ 23 
 
    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť 
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 zo dňa 16.12.2003. 
 
 
V Kuchyni dňa l9.11.2004 
 
                                                                                                                                                              
                                                                                                        ……………………………. 
                                                                                                         starosta obce, Bujna Róbert 
Vyvesené dňa ……………. 
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