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Obec Veľký Ďur v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 9 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, §12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5 , § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2013
o miestnych daniach na území Obce Veľký Ďur
Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
1.

2.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1999
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v náväznosti 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
1.1.2014 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní na území obce Veľký Ďur v zdaňovacom období kalendárneho roka.
§2
Zdaňovacie obdobie

1.

2.

3.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je
kalendárny rok.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za ubytovanie je doba určená počtom
prenocovaní, počas ktorej sa fyzická osoba odplatne ubytuje v zariadení poskytujúcom
služby prechodného ubytovania.
Správu miestnej dane vykonáva obec Veľký Ďur na svojom území, ktoré tvoria
katastrálne územia Dolný Ďur, Horný Ďur a Rohožnica, prostredníctvom Obecného úradu
Veľký Ďur.

Časť II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
Úvodné ustanovenie
1.

2.

Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Daň z nehnutelností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§4
Sadzba dane

Správca dane na území jednotlivých častí obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty vo výške:
0,43 % pre katastrálne územie Dolný Ďur
0,55 % pre katastrálne územie Horný Ďur
0,39 % pre katastrálne územie Rohožnica
b) záhrady vo výške 0,39 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,54 %
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,83 %
e) stavebné pozemky vo výške 0,39 %
Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
Správca dane určuje pre stavby na území obce Veľký Ďur ročnú sadzbu dane za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,051 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcii vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,153 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,204 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 1,938 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,

0,816 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,364 € za ostatné stavby.
f)

Daň z bytov
§6
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,051 € za byty,
b) 0,051 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
c) 0,109 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
d) 0,109 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50% z daňovej povinnosti pre samostatne stojace garáže a garáže v bytových
domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§8
Splatnosť dane
Správca dane na kalendárny rok určuje, že vyrubená daň je splatná v troch rovnakých
splátkach a to:
1. splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného rozhodnutia
2. splátka do 31.8. príslušného kalendárneho roka
3. splátka do 31.10. príslušného kalendárneho roka
Časť III.
DAŇ ZA PSA
§9
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 10
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane je 3,50 € za jedného psa a kalendárny rok.
§ 13
Splatnosť dane
Daň je splatná jednorázovo:
a) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet obce.
§ 14
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od platenia dane za psa podľa § 29
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorého používa na sprevádzanie
alebo ochranu nevidomá osoba, držiteľ preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a ZŤP-S
(zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom).
Časť IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 15
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 16
Predmet dane a daňovník
1.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis (napr. hotel,

2.

horský hotel, motel, penzión, turistická ubytovňa, chatová osada, kemp, ubytovanie
v súkromí).
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 17
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 19
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Prevádzkovateľ je povinný zaregistrovať sa na Obecnom úrade vo Veľkom
Ďure najneskôr v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
O ubytovacej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“.
Kniha ubytovaných musí mať povinne očíslované strany a musí obsahovať:
a) údaje o platiteľovi dane a prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje službu prechodného
ubytovania,
b) názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania,
c) meno a priezvisko ubytovaného,
d) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
e) miesto trvalého pobytu,
f) dátum príchodu a odchodu – počet prenocovaní,
g) výšku zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu o zaplatení.
Knihu ubytovaných je povinný prevádzkovateľ predložiť ku kontrole a overeniu
správnosti vedených údajov pred začiatkom
poskytovania služieb prechodného
ubytovania a vždy na výzvu správcu dane.
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške vyberá a ručí za ňu platiteľ dane, ktorým je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia
v hotovosti v eurách.
§ 20
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane

1.

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s prepísanými
náležitosťami:
a) číslo pokladničného dokladu,
b) dátum vydania pokladničného dokladu,
c) kto vystavil pokladničný doklad a kto prijal zaplatenú daň,
d) komu bol vystavený pokladničný doklad a kto zaplatil daň,
e) počet prenocovaní,
f) výška zaplatenej dane,

2.

3.

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá pokladničný doklad vystavila.
Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad Veľký Ďur, ktorý
ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý
ich prevzatie potvrdí podpisom. V prípade ak platiteľom je právnická osoba o vystavení
dokladov rozhodne správca dane.
Prevádzkovateľ ako platiteľ dane odvádza daň obci v hotovosti priamo do pokladne
obecného úradu štvrťročne a to do 10 dní po uplynutí štvrťroka.
Časť V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 21
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 22
Predmet dane a daňovník
1.
2.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
§ 23
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.
§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje vo výške:
a) 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
b) 331,93 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba tovaru obsahuje
alkohol a cigarety.
§ 25
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie predajných automatov
1.

2.

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.

Časť VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 26
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 27
Predmet dane a daňovník
1.

2.

3.

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.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 28
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 29
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 150 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 30
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie nevýherních hracích prístrojov
1.

2.
3.

Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto

podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a výrobné číslo.
Časť VII.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 31
Predmet dane a daňovník
1.

2.

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť
kalendárneho roka.
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§ 32
Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Veľký Ďur v m2, ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
§ 33
Sadzba dane
Sadzba dane v obci Veľký Ďur, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia je
0,0039 €/m2.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
§ 35
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti.
§ 36
Vyrubenie dane
1.
2.
3.

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného rozhodnutia.
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

Časť VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 37
Záverečné ustanovenie
1.

2.

3.
4.

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení
neskorších predpisov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure sa uznieslo na vydaní VZN č. 5/2013
o miestnych daniach na území Obce Veľký Ďur na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013
uznesením č. 190/12/2013.
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Veľký Ďur č. 3/2012 o miestnych
daniach na území obce Veľký Ďur.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ing. Peter Benko
starosta obce

