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Obec Priepasné podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto  

                                    

    Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2017 

O miestnych daniach  

 

 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 

 

§  1 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 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 ukladá na svojom území  s účinnosťou od 1. januára 2018 

nasledovné miestne dane:  

a) Daň za psa 

b) Daň za užívanie verejného priestranstva 

c) Daň za predajné automaty 

d) Daň za nevýherné hracie automaty 

e) Daň za ubytovanie 

 

2. Základné ustanovenia o zdaňovaní psov, verejného priestranstva, predajných automatov, 

nevýherných hracích automatov a ubytovania sú uvedené v tretej až siedmej časti zákona 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktoré upravujú: daňovníka, predmet dane, základ dane, vznik a zánik 

daňovej povinnosti, vyrubenie a platenie dane. 

 

§ 2 

Daň za psa 

 

 

1.  Správca dane určuje daň za psa....................3,30 €/pes/rok 

 

 

§ 3 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti 

prístupné pozemky užívané osobitým spôsobom, nehnuteľnosti v k. ú. Priepasné, vo 

vlastníctve Obce Priepasné, zapísané v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 

Myjava, katastrálny odbor, 

 

a) registra C s parcelným číslom: 

   - 19183/3, 15251/59, 15304/1, 15307/2, 18565/2, 13165/2, 

                                         15308/4 

 

b) registra E s parcelným číslom: 

   - 14409/1, 12793/2, 12728/2, 15282/1, 15281, 15313. 

                                        



 

 

 

tieto pozemky sú jednotlivo znázornené v prílohe č 1 k tomuto Všeobecne  záväznému 

nariadeniu. 

 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré Obec Priepasné 

prenajala podľa osobitného zákona. 

 

3. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, 

ktorým sa rozumie umiestnenie ohrád k účelom prevádzkovým (obchodným), za umiestnenie 

stavebných strojov, plošiny, za ponechanie, alebo za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska, za rozkopávku od prvého dňa záberu verejného  priestranstva, uloženie skládky materiálu,  

za lunapark, kolotoče, cirkus; súvisiace príslušenstvo k nim (maringotka a pod.), za predajný stánok,  

za predaj na stolíku, za chladničku s nápojmi bez predajného stánku, za mrazničku so zmrzlinou, za 

predajný pult, predajný prívesný vozík pri konaní jarmoku alebo podujatia, za predajný stánok, za 

predaj na stolíku, za chladničku s nápojmi bez predajného stánku, za mrazničku so zmrzlinou, za 

predajný pult,  predajný prívesný vozík za umiestnenie kiosku, mimo konania jarmoku alebo 

podujatia, za ponechanie vraku dopravného prostriedku, unimobunky, betónových výrobkov a 

prefabrikátov, obytných kontajnerov, skladových kontajnerov, lodných kontajnerov,  prenosných 

skladíšť, za umiestnenie 1 100 l zbernej nádoby alebo veľkoobjemového kontajnera na odpad za 

umiestnenie 110 l, 120 l a 240 l zbernej nádoby na odpad.      

           

4. Oslobodenie a zníženie dane 

 

4.1 Od dane sú oslobodení: 

 

a) Obec Priepasné, právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri osobitnom spôsobe 

užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia pre podujatie pri všetkých 

podujatiach, aktivitách a činnostiach pre potreby obce vrátane trvalého parkovania vozidla, 

b) vedenie a členovia neziskových organizácií, občianskych združení, združení, cirkevných 

organizácií za účelom plnenia úloh pri osobitnom spôsobe užívania verejného priestranstva za 

účelom schôdze, umiestnenia zariadenia pre podujatie a trvalé parkovanie vozidla na plnenie 

úloh výborov a schôdzí v obci. Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo 

činnosti, než aký uviedol v oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude 

mu dodatočne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 3 ods. 3 v spojení 

s ods. 9, 

 

c) daňovník pri osobitnom spôsobe užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia 

zariadenia pre podujatie, aktivitu, činnosť, ktorá je za účelom prípravy a realizácie podujatia 

bez vstupného na podporu verejnoprospešného účelu (rozvoj a ochrana duchovných a 

kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, 

ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne 

určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 

života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou). 

Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, než aký uviedol v 

oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená 

daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 3 ods. 3 v spojení s ods. 9. 

 

4.2 Správca dane  oslobodzuje od platenia dane za užívanie verejného priestranstva na základe 

kritéria takto: 

a) za účelom uskutočnenia akcie a podujatia s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie 

návštevnosti.  

 



 

 

5. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie akýkoľvek 

parkovanie na priestore na verejnom priestranstve vyhradenom pre určité vozidlo alebo 

vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové 

vozidlo, nákladný automobil, kamión, príves, obytný príves a pod.) na tom istom mieste po 

dobu dlhšiu ako jeden deň. 

 

6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Priepasné sa stanovuje  

podľa nasledovných kritérií  

 

a) 0,033 €/m²/deň za umiestnenie ohrád k účelom prevádzkovým (obchodným), za 

umiestnenie stavebných strojov, plošiny, 

      b) 20,00 € / m²/deň za ponechanie, alebo za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska 

c) Rozkopávka od prvého dňa záberu verejného  priestranstva v rozsahu: 

              a/  do  15  dní vrátane 15. dňa 0,40  eura/m2/ deň     

                    b/  presahujúca  15 dní 0,60  eura/m2/ deň 

      d) 20,00 €/m²/deň za uloženie skládky materiálu 

      e) 0,020 €/m²/deň za lunapark, kolotoče, cirkus; súvisiace príslušenstvo k nim 

          (maringotka a pod.) 

      f) 2,000 €/m²/deň za predajný stánok, za predaj na stolíku, za chladničku s nápojmi bez 

predajného stánku, za mrazničku so zmrzlinou, za predajný pult, predajný prívesný 

vozík, za umiestnenie kiosku pri konaní jarmoku alebo podujatia 

      g) 1,500 €/m²/deň za predajný stánok, za predaj na stolíku, za chladničku s nápojmi bez              

predajného stánku, za mrazničku so zmrzlinou, za predajný pult, predajný 

prívesný vozík , za umiestnenie kiosku mimo konania jarmoku alebo podujatia 

      h) 20,000 €/m²/deň za ponechanie vraku dopravného prostriedku (vypúšťa sa), 

unimobunky, betónových výrobkov a prefabrikátov, obytných kontajnerov, skladových 

kontajnerov, lodných kontajnerov, prenosných skladíšť 

      i) 0,500 €/m²/deň za umiestnenie 1 100 l zbernej nádoby alebo veľkoobjemového 

          kontajnera na odpad 

       j) 0,050 €/m²/deň za umiestnenie 110 l, 120 l a 240 l zbernej nádoby na odpad      

 

 

7. Výpočet a vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva: 

a)  Pri výpočte dane sa počíta každý začatý m2  ako aj každý začatý deň. Daň sa vyberá 

dňom, kedy začalo užívanie verejného priestranstva až do dňa, kedy daňovník 

oznámi  správcovi dane, že osobitné užívanie verejného priestranstva ukončil, 

zariadenie odstránil a užívané priestranstvo uviedol do pôvodného a náležitého stavu. 

b)  Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, aby mohli 

byť stanovené podmienky užívania a vyrubená  daň, 

c) Do výmery pre výpočet dane sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, 

slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, 

plagát, reklamné „áčko“), 

d) Ak daňovník zatajil užívanie verejného priestranstva, bude mu dodatočne vyrubená 

daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 3 ods. 3 v spojení s ods. 6 

 

 8. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.     

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň 

sa uhrádza bezhotovostným stykom prevodom na účet obce, poštovou poukážkou,  

alebo v hotovosti do pokladne obce. 

 

 



 

 

§ 4 

Daň za predajné automaty 

 

 

1. Od dane sú oslobodené: 

a) predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých 

pohlavných chorôb 

 

2. Sadzba dane je určená vo výške  25,00 € ročne za predajný automat. 

 

 

3. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 

údajov: 

a)  názov firmy, resp. meno podnikateľa - prevádzkovateľa 

b)   adresa, sídlo prevádzkovateľa 

c)   dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 

§ 5 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 

1. Sadzba dane je určená  vo výške 25,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 

 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením 

týchto údajov: 

d) názov firmy, resp. meno podnikateľa - prevádzkovateľa 

e) adresa, sídlo prevádzkovateľa 

f) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

g) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.  

 

 

§ 6 

Daň za ubytovanie 

 
 

 

1.  Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu 

ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje 

a)    meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného, 

b) dátum narodenia ubytovaného, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 6 ods. 1  

písm. b) a c), 

c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho 

identitu ubytovaného, 

d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, 

e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci, 

f) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci, 

g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci. 

 

 

 



 

 

 

3. Údaje uvedené v odseku 2 § 6 tohto VZN  je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň 

     ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu 

     daňovníka) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky 

     vedenej evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka. 

 

 

 

4. Prevádzkovateľ je ďalej povinný 

a) predkladať správcovi dane štvrťročne k 10, aprílu, 10. júlu, 10 októbru a 10 januáru                

oznámenie dane za ubytovanie s vyúčtovaním dane za predchádzajúce tri 

kalendárne mesiace na tlačive uvedenom v prílohe č.2 tohto VZN, 

b) uhradiť daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu 

                 dane najneskôr do 10. dňa v mesiaci za tri predchádzajúce kalendárne mesiace, 

d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 

                dní na tlačive uvedenom v prílohe č. 3, 

f) vyhotoviť fotokópiu dokladu ubytovaného preukazujúceho dôvod oslobodenia od 

                dane podľa odseku 9 § 6 tohto VZN . 

 

 

 

5. Od dane za ubytovanie je oslobodená 

           a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane 

         sprievodcu a osoba poberajúca invalidný dôchodok, 

           b)  fyzická osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov, 

           c)  fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na 

                budúce povolanie formou denného štúdia, 

           d)  osoba s priznanou doplnkovou ochranou, 1) 

           e)  fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na 

                 podporu plnenia jej úloh  2) 

 

 

 

6. Oslobodenie od dane podľa § 6 tohto nariadenia sa preukazuje: 

a) podľa ods. 5 písm. a) rozhodnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným 

postihnutím alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

b) podľa ods. 5 písm. b) záznamom v evidencii ubytovaných hostí, 

c) podľa ods. 5 písm. c) študentským preukazom, 

d) podľa ods. 5 písm. d) úradným dokladom o správnom konaní o azyle alebo 

o doplnkovej ochrane, 

e) podľa ods. 5 písm. e) dobrovoľník preukazuje vykonávanie dobrovoľníckej činnosti 

v prospech hlavného mesta zmluvou s prijímateľom alebo poskytovateľom 

dobrovoľníckej činnosti uvedeným v osobitnom prepise.3) 

 

 

 

 
---------------------------------- 
1)  § 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.   692/2006 Z. z. 

2) § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 406/2011 Z. z.  

3) § 6 a § 7 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 



 

 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

 

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Správu miestnych daní vykonáva Obec Priepasné. 

 

2. Daň za psa, daň za predajné automaty,  daň za nevýherné hracie prístroje, možno zaviesť, 

zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia.  

 

 
 

 

§ 10 

Záverečné  ustanovenia 

 

1. Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  daní, 

poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a zákona  č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce č. 2/2015 o miestnych  daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2016. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2018. 

 

 

V  Priepasnom, dňa: 15.12.2017 

 

 

 

 

                                                                                      Peter Czere 

                                                                                            starosta obce 

 


