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V Z N  č .  0 3 / 2 0 1 7  
OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU 

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANI ZA PSA, DANI ZA VYUŽÍVANIE VEREJNÉHO 

PRIESTRANSTVA, DANI ZA UBYTOVANIE, DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A DANI  

ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Obec Zborov na  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a 

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

predpisov  

vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zborov nad Bystricou o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za využívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani z predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje 

 

§ 1 

 ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 

1. Obec Zborov nad Bystricou, ako správca dane (ďalej len „správca dane“), týmto všeobecne 

záväzným nariadením upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní na 

území obce Zborov nad Bystricou.  

Druhy miestnych daní  

a) daň z nehnuteľností,  

b) daň za psa,  

c) daň za využívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie,  

e) daň za predajné automaty,  

f) daň za nevýherné hracie prístroje 

2. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za využívanie verejného 

priestranstva, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje pre účely tohto 

všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok. 

 

PRVÁ ČASŤ 

 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
§ 2 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

SADZBA DANE 

1. Správca dane určuje na území obce Zborov nad Bystricou  pre  pozemky uvedené v § 6 

ods. 1  zákona o miestnych daniach   ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty   0,25 % 

b) záhrady           0,25 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy      0,25 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy        0,25% 

e) stavebné pozemky         0,25 % 

§ 3 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

SADZBA DANE    

1. Správca dane určuje pre stavby na  území obce Zborov nad Bystricou  ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy  
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a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b) 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu , 

c) 0,10 € za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,13 € za samostatne stojace garáže,  

e) 0,250 € za stavby hromadných garáží, 

f) 0,250 €  za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,    

g) 0,33 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 0,83 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou  

i) 0,20 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f). 

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok                   

za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 

§ 4 

D A Ň   Z  B Y T O V 

SADZBA DANE 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory  na území obce 

Zborov nad Bystricou za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 

nachádzajúceho sa v bytovom dome 

a) 0,050 € za byty v bytových domoch 

b) 0,050 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely     

c) 0,900 € za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú 

činnosť,  

d) 0,250 € za  nebytové priestory slúžiace ako garáž . 

            

§ 5 

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE 

1.  Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

1.1. Zníženie dane z pozemkov 

Zníženie dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, alebo fyzické 

osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu –  

zníženie o 30%. 

2.  Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb: 

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 

zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 

schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, galérie, knižnice, divadlá, 

kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia 

2.1 Zníženie dane zo stavieb: 

a) zo stavieb na bývanie alebo byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov vo výške 

50%, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie – zníženie nebude zohľadnené ak v nehnuteľnosti budú 

mať trvalý pobyt ďalší občania.  

b) zo stavieb na bývanie alebo bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
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sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie, vo výške 20%.  

c) z garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 

občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové 

vozidlo používané na ich dopravu, vo výške 20%. 

3. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane predloží daňovník správcovi dane najneskôr 

do 31. januára kalendárneho roka, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Pri 

hmotnej núdzi fyzická osoba predloží žiadosť a potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky a 

príspevku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 559/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení 

neskorších predpisov za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

§ 6 

SUMA DANE, KTORÚ SPRÁVCA DANE NEVYRUBÍ  

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1,33 € (navrhujeme 3€) nebude vyrubovať ani 

vyberať.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

§ 7 

PREDMET DANE 

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

právnickou osobou.  

2. Predmetom dane za psa nie je :  

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom. 

§ 8  

DAŇOVNÍK  

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:  

a) vlastníkom psa, alebo  

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

§ 9  

ZÁKLAD DANE  

Základom dane je počet psov. 

§ 10  

SADZBA DANE 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane 

platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a)  3,30 €/kalendárny rok za psa chovaného v rodinnom dome 

b) 10 €/kalendárny rok za psa chovaného vo viacbytovom dome 

c) 10 €/kalendárny rok za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácii. 

§ 11  

OSLOBODENIE OD DANE 

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov  - 

fyzických osôb v prípade: 

a) ak daňovníkom je nevidomá osoba, 
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b) od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 

obdobia dosiahol vek 70 rokov a viac, ktorý žije v samostatnej domácnosti a nežije spoločne 

s inou zárobkovo činnou osobou /na základe písomnej žiadosti daňovníka/. 

2. Oslobodenia od dane za psa sa vzťahujú len na jedného psa u toho istého daňovníka. Uvedené 

neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

3. Oslobodenia od dane za psa zanikajú, ak zaniká dôvod, pre ktorý sa oslobodenie poskytlo. 

§ 12  

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. a zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 13 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky                          

vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec 

prenajala. 

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

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

lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného 

priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

§ 14 

VYMEDZENIE PREDMETU 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, a to: 

a) v staviskách, 

b) za obecným úradom, 

c) chodníky. 

d) pri zbernom dvore 

e) ihrisko u Gorilov 

§  15 

ZÁKLAD DANE 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

§  16 

SADZBA DANE 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v € za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  

2. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva              za 

každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň 

nasledovne:  

1.Za skládku tuhých palív a iných druhov materiálu 
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a/  1,00 €/m2/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, okrem 

prvého dňa. 

b/  3 €/m2/deň na dobu dlhšiu ako 3 dni za umiestnenie skládky tuhých palív a iných druhov 

skládok materiálov 

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

predajného zariadenia, politické mítingy, komerčné akcie, reklamné a propagačné akcie, 

prezentácie firiem a ostatné:     2 €/m2/deň 

3. Správca dane určuje jednorazový poplatok za využitie verejného priestranstva                          

pre  ambulantný predaj: 

a) za akýkoľvek ambulantný predaj počas pracovného týždňa s výnimkou predaja 

alkoholických nápojov:  8 €/deň  

b) v prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa neuplatní sadzba 

dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností sadzba dane nasledovne: 

1. 10€/deň za predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, 

domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar 

(darčekové predmety, ozdobné predmety, bižutéria) kozmetika, drogériový tovar, športové 

potreby a hračky, pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, pri predaji teplých 

jedál spojeného s predajom nealkoholických nápojov, pri poskytovaní služieb – čistenie zlata, 

výroby kľúčov a pod. pri predaji kvetov, slamienok a obrazov, predaj kníh a časopisov a pod. 

2. 50€/deň pri predaji občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov 

3. 30€/deň za umiestnenie 1 atrakcie alebo kolotoča počas kultúrnych podujatí, organizovaných 

obcou Zborov nad Bystricou. 

§ 17 

NÁLEŽITOSTI OZNAMOVACEJ POVINNOSTI 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 

a) FO – meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu 

b) PO –názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva 

§ 18 

OSLOBODENIE OD DANE 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené FO a PO, ktoré užívajú verejné 

priestranstvo na: 

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné 

účely 

b) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom 

opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce. 

c) za umiestnenie cirkusu. 

d) v odôvodnených prípadoch v ktorých rozhodne starosta obce.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§19  

PREDMET DANE 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenia“), ktorým je hotel, 

motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie 

zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, 

stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, mini kemp, táborisko, rodinný dom, 
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byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

§ 20 

DAŇOVNÍK 

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

§ 21 

ZÁKLAD DANE 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§22  

SADZBA DANE 

Správca dane určuje sadzbu dane 0,30 € na osobu a prenocovanie. 

§ 23 

VYBERANIE DANE 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

§ 24 

SPRÁVA DANE 

Správu dane za ubytovanie vykonáva Obec Zborov nad Bystricou a daň je jej príjmom. 

§ 25 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ 

1. Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 

dní od zahájenia činnosti. V rovnakej lehote je povinný nahlásiť správcovi dane zánik činnosti 

a prípadne zmeny, kedy tieto nastali.  

2. Platiteľ dane je povinný viesť denne preukázateľnú evidenciu o prechodne ubytovaných 

osobách a počet prenocovaní s ich identifikačnými údajmi.  

3. Platiteľ dane je povinný pri kontrole a na výzvu správcu dane predložiť evidenciu a 

prechodne ubytovaných osobách.  

4. Platiteľ dane je povinný písomne zaslať správcovi dane priznanie o výške dosiahnutej dane 

za prechodné ubytovanie 1 x ročne do 30 dní od skončenia roka. 

Náležitosti priznania: 

a) identifikačné údaje platiteľa  

b) názov a adresa zariadenia, kde sa prechodné ubytovanie poskytuje  

c) počet ubytovaných osôb  

d) počet prenocovaní  

e) výška dane  

5. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný ubytovanej osobe vydať doklad o 

zaplatení dane za ubytovanie (napr. príjmový pokladničný doklad).  

6. Platiteľ dane je povinný vyberať daň za ubytovanie v stanovenej výške, odviesť ju správcovi 

dane a za ktorú ručí. 

§26 

SPÔSOB A LEHOTA ODVODU DANE 

Daň sa platí bez vyrubenia na základe priznania o výške dosiahnutej dane za prechodné 

ubytovanie. Platiteľ ju odvádza obci Zborov  nad Bystricou 1 x ročne do 30 dní po uplynutí 

kalendárneho roka.  

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 27 

DAŇOVNÍK 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje  
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§ 28 

ZÁKLAD DANE 

Základom dane je počet predajných automatov. 

§29 

SADZBA DANE 

Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 40 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

§ 30  

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat 

začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu 

istému predmetu dane , vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane. Pri vzniku a zániku daňovej 

povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane nasledovné údaje:  

1. Pri vzniku daňovej povinnosti:  

a) údaje o daňovníkovi,  

b) identifikačné údaje predajného automatu (názov, typ a výrobné číslo, druh alebo druhy 

vydávaných tovarov), 

c) počet druhov vydávaných tovarov,  

d) miesto prevádzkovania predajného automatu,  

e) dátum uvedenia do prevádzky. 

2. Pri zániku daňovej povinnosti:  

a) údaje o daňovníkovi,  

b) identifikačné údaje predajného automatu,  

c) miesto prevádzkovania predajného automatu,  

d) dátum ukončenia prevádzky 

§ 31 

SPÔSOB VEDENIA PREUKAZNEJ EVIDENCIE NA ÚČELY DANE A SPÔSOB 

IDENTIFIKÁCIE PREDAJNÝCH AUTOMATOV 

1. 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. 

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť jeho poverenému zamestnancovi ku 

kontrole všetky doklady týkajúce sa predajných automatov. 

§ 32 

OSLOBODENIE OD DANE 

1. Správca dane ustanovuje, že za predajné automaty, ktoré sú  umiestnené v priestoroch 

základnej školy a vydávajú tovar s prevahou  mliečnych výrobkov sa daň za predajné automaty 

nebude vyrubovať. 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 § 33 

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 (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 
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§ 34  

DAŇOVNÍK 

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

prevádzkuje na území obce. 

§35 

ZÁKLAD DANE 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

§ 36 

SADZBA DANE 

Správca dane určuje sadzbu dane 45 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

§ 37 

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,                  

v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v 

ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca  k 

zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu 

dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.  

1. Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane 

nasledovné údaje: 

a) údaje o daňovníkovi,  

b) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja (názov, typ a výrobné číslo),  

c) počet nevýherných hracích prístrojov,  

d) miesto prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,  

e) dátum uvedenia do prevádzky.  

2. Pri zániku daňovej povinnosti:  

a) údaje o daňovníkovi,  

b) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja, 

c) miesto prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja  

d) dátum ukončenia prevádzky. 

§ 38  

SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE 

1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom  na viditeľnom 

mieste, s uvedením týchto údajov: 

a) názov nevýherného hracieho prístroja, 

b) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,  

c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja  

d) výrobné číslo a typ nevýherného  hracieho prístroja. 

 

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť jemu poverenému 

zamestnancovi ku kontrole všetky doklady týkajúce sa nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

§ 39 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA, 

K DANI ZA UBYTOVANIE, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA 

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie verejného priestranstva, daň za 

ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane 

každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie 

obdobie jedným rozhodnutím. 



 

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 
 

9 

 

2. Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane v 

rozhodnutí, ktorým vyrubí daň: číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný symbol, 

konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol a správu pre správcu 

dane. 

3. Vyrubená daň za psa, daň za využívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty 

a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

4. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie verejného priestranstva, daň za 

ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje môže daňovník 

uhradiť: v hotovosti do pokladne správcu dane ( Obecný úrad Zborov nad Bystricou), alebo 

bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, IBAN SK 20 5600 0000 0002 9009 2002, 

vedeného vo Prima banka a.s., alebo poštovým poukazom na číslo účtu IBAN SK 20 5600 0000 

0002 9009 2002, vedeného v Prima banka a.s. . 

5. Správca dane ustanovuje, že daň do sumy 3,00  € nebude vyrubovať. 

6. Ak sa v tomto všeobecnom záväznom nariadení a v zákone NR SR č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veci dane z 

nehnuteľností, dane za psa, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a dane za nevýherné 

hracie prístroje v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

ÔSMA ČASŤ 

§ 40 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. V zmysle § 6 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol návrh tohto VZN                   

č. 03/2017 vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 22.11.2017 a zvesený 

z pripomienkovania dňa 07.12.2017.   

2. Toto VZN č .03/2017 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za využívanie verejného 

priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani  za nevýherné hracie 

prístroje bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou   dňa 

08.12. 2017 uznesením č. 217/2017 na základe  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.  

3. Schválené VZN č. 03/2017 o o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za využívanie 

verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani  za nevýherné 

hracie prístroje bolo vyvesené dňa 11.12.2017, pričom nadobúda účinnosť a platnosť                           

dňa 01.01.2018. 

4. Toto schválené VZN č. 03/2017 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za využívanie 

verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani  za nevýherné 

hracie prístroje zároveň ruší platné VZN č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku             

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátané všetkých jeho doplnkov, dodatkov 

a novelizácií.    

 

 

 

 

 

                                                                                         PaedDr. Juraj Hlavatý 
                                                                                                                      starosta  obce  


