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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TURČEK 

ČÍSLO 4/2011 

 

ZO DŇA 13.12.2011 

 

O OSTATNÝCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE TURČEK  

 
 

Obec Turček v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 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 není  neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 582/2004 Z.z.)   v y d á v a   toto všeobecne táväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Obecné zastupiteľstvo v Turčeku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z., zavádza: 

    a) daň za psa, 

    b) daň za užívanie verejného priestranstva, 

    c) daň za predajné automaty, 

    d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

2) Dane podľa ods. 1 sa zavádzajú na obdobie kalendárneho roka, ktorý je zdaňovacím obdobím.  

3) Základné ustanovenia o miestnych daniach a miestnom poplatku sú uvedené v zákone č. 582/2004 

Z.z. 

 

Článok 2 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 1  

Predmet dane 

 

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

osobou. 

§ 2 

Základ dane 

    Základom dane je počet psov. 

 

§ 3 

Sadzba dane 

 

    Sadzba dane za psa za zdaňovacie obdobie je za jedného psa 5,00 €.  

 

§ 4 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

 Daňová povinnosť vzniká dňom kaledárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes  

stal predmetom dane a zaniká prvým dňom  mesiaca nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom daňovník  
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už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť a pletenie dane 

 

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti, a to aj zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

 

Článok 2 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 6 

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 vo vlastníctve 

obce. 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne. 

 

§ 7 

Základ dane 

 

    Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera v m
2
. 

 

§ 8 

Sadzba dane 

 

1) Za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sa určuje za každý aj začatý m
2
 a za každý aj 

začatý deň vo výške:          4,00 € 

2) Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia 

alebo predajného zariadenia za každý aj začatý deň      2,00 € 

3) Za užívanie verejného priestranstva v ostatných prípadoch za každý aj začatý m
2
 a za každý aj 

začatý deň           0,05 € 

4) Za dočasné parkovanie vozidla za parkovacie miesto: 

    a) pre osobné motorové vozidlo paušálny poplatok na rok    8,00 € 

    b) pre nákladné motorové vozidlo na deň       8,00 € 

    c) pre autobus: 

        ca) do 6 hodín          4,00 € 

        cb) nad 6 hodín             8,00 € 

 

§ 9 

Spôsob vyberania dane 

 

 Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  sa platí  po  podaní  písomnej  alebo  ústnej  žiadosti 

o povolenie  užívať  verejné  priestranstvo  na Obecnom úrade v Turčeku  v hotovosti do pokladne 
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obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obecného úradu. 

 

Článok 4 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 14 

Predmet dane 

 

    Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a utomaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

 

§ 15 

Daňovník 

 

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

§ 16 

Zaklad dane 

 

    Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 17 

Sadzba dane 

 

    Sadzba dane za zdaňovacie obdobie za jeden predajný automat je 70,00 €. 

 

§ 18 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 

skončenia ich prevádzkovania. 

 

§ 19 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti. 

2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 18, 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. 

 

 

Článok 5 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
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§ 20 

Predmet dane 

 

1) Predmetom dane za navýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje navydávajú preňažnú výhru a sú prevádzkované 

v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

    a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

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

 

§ 21 

Daňovník 

 

    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnicka osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

§ 22 

Základ dane 

 

    Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

§ 23 

Sadzba dane 

 

    Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na zdaňovacie obdobie je                      100,00 €. 

 

§ 24 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

    Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 

dňom skončenia ich prevádzkovania. 

 

§ 25 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti. 

2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 24, 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. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
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1) Dňom účinnosti tohoto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2009, schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Turčeku dňa 15.12.2009. 

2) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 60/2011 dňa 13.12.2011. 

3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia OZ a účinnosť 15-tým dňom po vyvesení VZN na 

úradnej tabuli – dňa 1.1.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

         Oľga Wagnerová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 


