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Obec Kobeliarovo, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade s ustanoveniami             

§ 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o miestnych daniach“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE KOBELIAROVO 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Kobeliarovo (ďalej aj 

„nariadenie“) ukladá miestne dane na území obce Kobeliarovo,  ustanovuje sadzby 

miestnych daní na území obce Kobeliarovo a ďalšie podrobnosti súvisiace s miestnymi 

daňami na území obce Kobeliarovo.  

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Obec Kobeliarovo (ďalej aj „obec“) ukladá miestne dane na území obce Kobeliarovo, 

ustanovuje ich sadzby a rozhoduje vo veciach miestnych daní pri výkone samosprávy.
1
  

(2) Obec Kobeliarovo na území obce Kobeliarovo ukladá miestne dane: 

a) daň za psa, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, 

c) daň za ubytovanie, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

(3) Správu miestnych daní na území obce Kobeliarovo vykonáva obec Kobeliarovo  (ďalej aj 

„správca dane“).
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 § 4 odsek 3 písmeno c) zákona o obecnom zriadení 

2
 § 4 odsek 3 písmeno c) zákona o obecnom zriadení, § 99 odseky 1, 2 zákona o miestnych daniach 
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ČLÁNOK II. 

DAŇ ZA PSA 

 

 

§ 3 

Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za každého jednotlivého psa 

a kalendárny rok: 10,00 €. 

 

 

 

ČLÁNOK III. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

§ 4 

Verejné priestranstvo obce 

Verejným priestranstvom obce je pre účely miestnej dane za užívanie verejného 

priestranstva: 

a) miestne komunikácie vrátane chodníkov a plôch pre peších, 

b) námestie obce, 

c) pozemky v okolí obecného úradu, materskej školy, domu smútku, požiarnej zbrojnice. 

 

§ 5 

Osobitné užívanie  verejného priestranstva obce 

Osobitným užívaním verejného priestranstva obce je pre účely miestnej dane za užívanie 

verejného priestranstva: 

a) umiestnenie predajného zariadenia, 

b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a ostatných stavebných zariadení 

a veľkoobjemových kontajnerov, 

d) umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív, 

e) umiestnenie cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií, 

f) trvalé alebo dočasné parkovanie vozidla, 

g) umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov. 

 

§ 6 

Sadzba dane 

(1) Správca dane ustanovuje na území obce sadzbu dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva za každý, aj začatý m
2 
 a každý aj začatý deň, ak odsek (2) neupravuje inak: 

a) za umiestnenie predajného zariadenia:  

1. pre účely ambulantného predaja občerstvenia, ambulantnej pohostinskej činnosti 

s podávaním alkoholických nápojov: 0,50 €,  

2. pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny 

a poskytovania občerstvenia, pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických 

nápojov: 0,40 €,  
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3. pre iný ambulantný predaj (knihy, časopisy, obrazy, oblečenie a obuv, drobné 

umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj): 

0,40 €,  

4. pre ostatné účely (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné 

akcie, a ostatné): 0,50 €,  

5. umiestnenie pojazdného predajného zariadenia: 0,50 €,  

b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 0,40 €, 

c) za umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a ostatných stavebných zariadení 

a veľkoobjemových kontajnerov: 0,20 €,  

d) za umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív: 0,20 €, 

e) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií: 0,20 €,  

f) za trvalé alebo dočasné parkovanie vozidla: 0,50 €,  

g) za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov 0,50 €.  

(2) Správca dane ustanovuje na území obce sadzbu dane za osobitné užívanie verejného 

priestranstva za každý, aj začatý m
2 

 a každý aj začatý deň počas  konania príležitostných 

trhov, športových a kultúrnych akcií: 

a) za umiestnenie predajného zariadenia:  

1. pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny: 1,00 €,  

2. pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, 

domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný 

tovar (darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety) 

kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky: 1,00 €,  

3. pri predaji kvetov, slamienok, obrazov: 0,50 €,  

b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:  

1. pri predaji teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom nealkoholických 

nápojov: 1,00 €,  

2. pri predaji občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov: 1,00 €.  

 

§ 7 

Oslobodenie od dane 

Správca dane oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva, ak je osobitné 

užívanie verejného priestranstva užívané: 

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

verejnoprospešné účely, 

b) na kultúrne, športové, cirkevné, alebo environmentálne podujatia  usporiadané bez 

vyberania vstupného, 

c) na predaj ľudovoumeleckých predmetov počas kultúrnych podujatí, alebo 

počas príležitostných trhov, 

d) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za 

účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov na území obce.  

 

§ 8 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

Daňovník v Oznámení o osobitnom užívaní verejného priestranstva obce  uvedie: 

a) presné označenie v rozsahu: 

1. fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
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2. fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, IČO, 

adresa na doručovanie zásielok, kontaktné údaje na telefón a elektronickú poštu, 

3. právnická osoba: názov, sídlo, právna firma, IČO, kontaktné údaje na štatutárneho 

zástupcu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné údaje na telefón a elektronickú 

poštu,  

b) bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN, 

c) údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: miesto a rozsah v m
2
, osobitné užívanie, 

časový rozsah a účel užívania verejného priestranstva.  

 

 

 

ČLÁNOK IV. 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

 

§ 9 

Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje na území obce sadzbu dane za ubytovanie: 0,33 € na osobu                    

a prenocovanie.  

 

§ 10 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

(1) Platiteľ dane plní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane za každý kalendárny 

polrok. Zástupca platiteľa dane plní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane za 

každý kalendárny polrok, v ktorom vybral daň od daňovníka v mene platiteľa dane. 

(2) Platiteľ dane oznámi správcovi dane  písomne alebo elektronicky v lehote najneskôr do 

päť kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho polroka za ktorý 

predkladá oznámenie: 

a) počet prenocovaní každého daňovníka počas kalendárneho polroka celkom,  

b) počet prenocovaní každého daňovníka počas kalendárneho polroka, za ktorého 

uhrádza daň,   

c) počet prenocovaní daňovníka počas priebežného kalendárneho roka. 

(3) Zástupca platiteľa dane oznámi správcovi dane  písomne alebo elektronicky v lehote 

najneskôr do päť kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho 

polroka za ktorý predkladá oznámenie počet prenocovaní každého daňovníka počas 

kalendárneho polroka, za ktorého preberá plnenie daňovej povinnosti.  

(4) Platiteľ dane aj zástupca platiteľa dane plnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane 

za každé prevádzkované ubytovacie zariadenie na území obce samostatne. 

 

§ 11 

Spôsob a lehota platenia dane 

(1) Platiteľ dane uhradí správcovi dane daň za ubytovanie bez vyrubenia bankovým 

prevodom na účet správcu dane za každý kalendárny polrok. Zástupca platiteľa dane 

uhradí správcovi dane daň za ubytovanie bez vyrubenia bankovým prevodom na účet 

správcu dane za každý kalendárny polrok, v ktorom vybral daň od daňovníka v mene 

platiteľa dane.  
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(2) Úhrada dane za ubytovanie je splatná piaty deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

ukončení kalendárneho polroka, za ktorý sa daň uhrádza.  

 

 

 

ČLÁNOK V. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

 

§ 12 

Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za predajné automaty: 33,20 € 

za každý jednotlivý predajný automat. 

 

§ 13 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 

(1) Daňovník vedie preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov 

v rozsahu údajov: 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 

c) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený, 

d) obchodné meno daňovníka, identifikačné číslo daňovníka. 

(2) Daňovník označí každý predajný automat na viditeľnom mieste identifikačným štítkom. 

Identifikačný štítok obsahuje obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné číslo 

daňovníka, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, výrobné číslo predajného 

automatu a telefonický kontakt na ním určenú zodpovednú osobu. 

(3) Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie predajných 

automatov umiestnených na území obce. 

 

 

 

ČLÁNOK VI.  

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

 

§ 14 

Sadzba dane 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje: 

33,20 € za každý jednotlivý nevýherný hrací prístroj.  

 

§ 15 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných 

hracích prístrojov 

(1) Daňovník vedie preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov v rozsahu údajov: 

a) výrobné číslo prístroja, 
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b) dátum začatia prevádzkovania prístroja, 

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

d) obchodné meno daňovníka, identifikačné číslo daňovníka. 

(2) Daňovník označí každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste identifikačným 

štítkom. Identifikačný štítok obsahuje obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné 

číslo daňovníka, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, výrobné 

číslo nevýherného hracieho prístroja a telefonický kontakt na ním určenú zodpovednú 

osobu. 

(3) Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie nevýherných 

hracích prístrojov umiestnených na území obce. 

 

 

 

ČLÁNOK VII. 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 16 

Prechodné ustanovenia 

(1) Daňové priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 

prístroje podané daňovníkmi do 31. decembra 2022 ostávajú v platnosti. 

(2) Správca dane podľa tohto nariadenia vyrubí miestne dane prvýkrát k 1. januáru 2023. 

 

§ 17 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú účinnosť:  Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Kobeliarovo č. 3/2012 o miestnej dani za psa vrátane dodatkov, 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kobeliarovo č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva vrátane dodatkov, Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kobeliarovo č. 5/2012 o miestnej dani za ubytovanie vrátane dodatkov, Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Kobeliarovo č. 6/2012 o miestnej dani za predajné automaty 

vrátane dodatkov, Všeobecne záväzné nariadenie obce Kobeliarovo č. 7/2012 o miestnej 

dani za nevýherné hracie prístroje vrátane dodatkov. 

 

§ 18 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kobeliarovo na svojom 

zasadnutí dňa ________ 2022.  

 

§ 19 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa __________ 2022. 

 

§ 20 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Kobeliarovo 

nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2023. 

 _________________________________ 

PaedDr. Janka Regrutová 

starostka obce 


