
VZN č. 3 schválené uznesením MZ č. 7 z 14.12.2009 
Účinnosť nadobudlo 01.01.2010 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
O NIEKTORÝCH MIESTNYCH DANIACH 

 
 

v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov u s t a n o v u j e               
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje konkrétne podmienky 
ukladania a vyberania niektorých miestnych daní podľa 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 (ďalej len zákon 582/2004 Z. z.) na území 
obce Belá od 1. januára 2010. 
 
 

PRVÁ ČASŤ  
Článok 1 

Predmet úpravy 
 

Toto VZN upravuje ukladanie a vyberanie nasledovných daní: 
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. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 
Článok 2  

Predmet dane 
 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou. 

 
2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 
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Článok 3 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinných domoch je pre katastrálne 
územie Belá : 3,31 € 
 
 

Článok 4 
Oslobodenie od dane 

 
Od dane za psa sú oslobodení: 

a. nevidiace osoby, 
b. bezvládne osoby, 

 
 

Článok 5 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
 

Článok 6 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane  

 
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti na tlačive vydanom OcÚ Belá. K oznámeniu 
priloží kópiu strán očkovacieho preukazu psa s identifikačnými údajmi o majiteľovi 
a psovi. V prípade uplatnenia si oslobodenia od dane za psa je potrebné priložiť 
kópiu preukazu ŤZP. 

 
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od zániku daňovej povinnosti na tlačive vydanom OcÚ Belá. K oznámeniu 
daňovník priloží potvrdenie od veterinára o útrate psa alebo potvrdenie dvoch 
svedkov, že už nie je majiteľom psa, resp. zmluvu o predaji, darovaní a pod. 

 
3) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň platobným výmerom. 

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 

 
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia. Správca dane 

určuje platenie dane za psa nasledovne: 

 daň je splatná do 31.01. príslušného kalendárneho roka, 
 
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 



 3 

6) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, 
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Článok 7 

Predmet dane 
 

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva. 

 
2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky. 

Verejným priestranstvom v obci je : 

 miestna komunikácia  - ul. SNP 

 miestne komunikácie  a chodníky na sídlisku Jamy  

 priestranstvo pred kultúrnym domom par. č KN 29 

 priestranstvo pred zdravotným strediskom par. č. KN  1579 

 priestranstvo na Ivanovom moste 

 priestranstvo pri obecnom úrade par. č KN 3 

 par. č. KN  1937 – Hôština 

 miestne komunikácia par. č KN 8914/8, KN 8914/70 – Nižné Kamence 

 miestna komunikácia par. č. KN 13366/74 Vyšné Kamence 
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajalo 
podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). 

 
3) Osobitné užívanie verejného priestranstva je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného 
zariadenia, umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, 
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr.: lešenie, 
stavebný výťah a  pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie 
zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a 
rekonštrukcii inžinierskych sietí, plocha rozkopávky verejného priestranstva. 
Za plochu rozkopávky sa považuje plocha výkopu, ktorá sa vypočíta ako súčin 
šírky a dĺžky výkopu.  

c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním 
sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre 
určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie 
vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na 
tom istom mieste v zmysle dopravného značenia. 

 
4) V pochybnostiach je Obec Belá oprávnené rozhodnúť, či ide o verejné 

priestranstvo. 
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Článok 8 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.   
 
 

Článok 9 
Základ dane 

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

 
 

Článok 10 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je   

1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva. 
 
2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny, 

výpestkov a výrobkov je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva. 
 
3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných 

pultov, mobilných predajných zariadení, zariadení slúžiacich na propagačné 
a reklamné účely, ambulantný predaj a iné) je stanovená na 1,65 € za m2 a deň. 

 
4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia je 1,65 € za m2 a deň užívania 

verejného priestranstva. 
 
5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného 

priestranstva. Za umiestnenie skládky tuhých palív 1,65 € za m2 a deň užívania 
verejného priestranstva. 

 
6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste 

je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.  
 
7) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných miestach, pre 

potreby fyzických a právnických osôb je 0,55 € za m2 a deň.  
 
8) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je: 

a) počas schválenej doby 1,65 € za m2 rozkopávky a deň 
b) 1 € za m2 rozkopávky verejného priestranstva a deň, do 15 dní po schválenej 

dobe užívania vrátane 15. dňa  
c) 2 € za m2 rozkopávky verejného priestranstva a deň nad 15 dní po schválenej 

dobe užívania.  
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Článok 11 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 
 

Článok 12 
Oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane 

 
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
 
2) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. a) je daňovník 

povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá. K žiadosti 
priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. 

 
3) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. b) je daňovník 

povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá s  výnimkou 
rozkopávok verejného priestranstva, kde sa uplatňuje osobitný režim. 

 
4) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. c) sa určuje 

v súlade s platným VZN o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách 
a ostatných verejných priestranstvách Obce Belá. 
O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. c) je daňovník 
povinný písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá.  

 
5) Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva OcÚ Belá na 

základe písomnej žiadosti užívateľa s platnosťou najdlhšie na obdobie jedného 
roka. Toto neplatí pre rozkopávku verejného priestranstva. V prípade záujmu 
o predĺženie doby osobitného užívania verejného priestranstva po skončení roka, je 
užívateľ povinný opätovne požiadať o vydanie povolenia na ďalší rok.  

 
6) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je 
daň splatná v splátkach určených správcom dane na platobnom výmere. 

 
7) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 

do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi. 

 
8) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane. 
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Článok 13 
Oslobodenie od dane 

 
1) Od dane sú oslobodené:  

a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve 
bez vstupného, alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne 
a verejno-prospešné účely, 

b) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich 
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 
kolaudačné rozhodnutie, 

c) rozkopávka verejného priestranstva v  prípade havárii a  iných objektívnych 
skutočností, ak tak rozhodne starosta obce, 

d) rozkopávka verejného priestranstva vo verejnom záujme, ak tak rozhodne 
starosta obce. 

 
2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného 

priestranstva formou písomnej žiadosti na OcÚ v Belej, zároveň s predložením 
žiadosti o užívanie verejného priestranstva.  

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
Článok 14 

Predmet dane 
 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška MH 
SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení 
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried).  
 
 

Článok 15 
Daňovník 

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

 
 
 

Článok 16 
Základ dane 

 
 

Základom dane je počet prenocovaní. 
 
 

Článok 17 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je na celom území obce 0,331 € na osobu a prenocovanie. 
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Článok 18 
Platiteľ dane, oznamovacia povinnosť 

 
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 
 
2) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných 

osobách v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane za 
ubytovanie. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie 
zariadenie. 

 
3) Platiteľ dane je povinný zaslať správcovi dane hlásenie o počte prechodne 

ubytovaných osôb a vypočítanej dani za ubytovanie na tlačive vydanom OcÚ Belá 
štvrťročne do 10 dní od skončenia štvrťročného kvartálu. 

 
 

Článok 19 
Platenie dane 

 
1) Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní po skončení štvrťročného kvartálu. 
 
2) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane. 

 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
Článok 20 

Predmet dane, daňovník 
 

1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

 
2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné 

lístky verejnej dopravy. 
 
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 
 
 

Článok 21 
Základ dane 

 
Základom dane je počet predajných automatov. 
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Článok 22 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok: 

a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky alebo 
alkoholické nápoje 33,19 € 

b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky alebo 
alkoholické nápoje 165,96 € 

 
 

Článok 23 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 
 

Článok 24 
Oznamovacia povinnosť 

 
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 

do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  
 
2) V oznámení o prevádzkovaní predajných automatov je daňovník povinný uviesť 

základné identifikačné údaje prevádzkovateľa - obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, 
sídlo, miesto podnikania, kontaktné údaje; identifikačné údaje o automatoch – typ 
a číslo automatu, miesto umiestnenia automatu (organizáciu, v ktorej je predajný 
automat umiestnený a jej identifikačné údaje), údaje o začiatku a konci 
prevádzkovania automatu. 

 
3) K oznámeniu je daňovník povinný priložiť výpis z obchodného registra alebo 

živnostenský list. 
 

 
Článok 25 

Povinnosti daňovníka 
 

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
je uvedené: 

a) obchodný názov firmy – prevádzkovateľa, 
b) sídlo, IČO, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 
d) výrobné číslo a typ automatu. 

 
 

Článok 26 
Vyrubenie dane, platenie dane 

 
1) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň platobným výmerom. 

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 
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2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi 

túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
4) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane. 

 
 

ŠIESTA ČASŤ 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

 
Článok 27 

Predmet dane 
 

1) 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. 

 
2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

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

na zábavné hry. 
 
 

Článok 28 
Daňovník 

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

Článok 29 
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 
 

Článok 30 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je stanovená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 
33,19 €.  
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Článok 31 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 
 

Článok 32 
Oznamovacia povinnosť 

 
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 

do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  
 
2) V oznámení o prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný 

uviesť základné identifikačné údaje prevádzkovateľa - obchodné meno, IČO, DIČ, 
IČ DPH, sídlo, miesto podnikania, kontaktné údaje; identifikačné údaje 
o nevýherných hracích prístrojoch – typ a číslo prístroja, miesto umiestnenia 
prístroja (organizáciu, v ktorej je prístroj umiestnený a jej identifikačné údaje), údaje 
o začatí a ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
3) K oznámeniu je daňovník povinný priložiť výpis z obchodného registra alebo 

živnostenský list. 
 

 
Článok 33 

Povinnosti daňovníka 
 

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste 
štítkom, kde je uvedené: 

a) obchodný názov firmy - prevádzkovateľa, 
b) sídlo, IČO, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 
d) výrobné číslo a typ prístroja. 

 
 

Článok 34 
Vyrubenie dane, platenie dane 

 
1) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň platobným výmerom. 

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 

 
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára 

príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi 

túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
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4) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, 
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane. 

 
 

SIEDMA ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 35 

 
Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava danej problematiky, odkazuje sa na 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov a na zákon č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.  
 

 
ÔSMA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 36 
 

1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2009. 
 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 11/2008 schválené 

uznesením č.11/2008 z 15.12.2008. 
 

Článok 37 
Účinnosť 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Ivan Dvorský 
            starosta obce 
 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 25.11.2009 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa 11.12.2009     

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 15.12.2009 

VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2010  


