
 

Obec Lopušné Pažite v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení        
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 25, § 29, § 33, § 36, § 47, § 51, § 55, § 59, § 103 ods. 1 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  

O MIESTNYCH DANIACH 
č. 2/2007 z 15.12.2007 

 o podmienkach ur čovania a vyberania 
miestnych daní na území obce Lopušné Pažite 

 
§ 1 

UVODNE USTANOVENIE 
(1) Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2008 na kalendárny rok 
2008, ktorý je zdaňovacím obdobím, tieto miestne dane: 

a) daň za psa, 
b) daň za predajné automaty, 
c) daň za nevýherné hracie prístroje 

a 
s účinnosťou od 1. januára 2008 

d) daň za užívanie verejného priestranstva. 
(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní psov, predajných automatov, nevýherných hracích prístrojov a 

užívania verejného priestranstva sú uvedené v tretej časti, štvrtej časti, šiestej časti a siedmej časti 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, sadzbu dane, správu dane                 
a u niektorých daní aj vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť a platenie dane. 

 
ČI. I 

DAŇ ZA PSA 
§2 

Sadzba dane 
Sadzba dane je 100,- Sk za jedného psa a kalendárny rok. 

 
§3 

Preukazovanie vzniku a zániku da ňovej povinnosti 
Daňovník je povinný preukázať vznik daňovej povinnosti kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, čestným 
prehlásením alebo iným hodnoverným dokladom o nadobudnutí psa a zánik daňovej povinnosti je taktiež 
povinný preukázať kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, potvrdením od veterinára, čestným prehlásením 
alebo iným hodnoverným dokladom o tom, že už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Z predložených a 
odovzdaných dokladov správcovi dane musí byť zrejmý dátum nadobudnutia psa a dátum zániku 
vlastníctva alebo držby psa. 
 

§4 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

Daňovník je povinný správcovi dane pisomne oznámiť za každého psa zvlášť: 
a) - fyzická osoba: svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,  

- právnická osoba: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
identifikačné číslo (IČO), číslo účtu 

b) dôvod chovania psa, 
c) miesto chovania psa, 
d) dátum nadobudnutia psa a vek psa ku dňu nadobudnutia, 
e) či je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, 
f) bližšie označenie psa (farba, plemeno, pohlavie, číslo evidenčnej známky), 



 

g) dátum, odkedy už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 

§5 
Spôsob vyberania dane 

Daňovník platí daň správcovi dane - obci Lopušné Pažite v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade         
v Lopušných Pažitiach oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení dane. 

 
§6 

Oslobodenie od dane 
Správca dane nebude vyberať daň za psa, ktorého vlastní občan s ŤZP alebo bezvládny občan. 

 
§7 

Podmienky na uplatnenie oslobodenia 
Daňovník je povinný písomne si uplatniť oslobodenie podľa § 6 tohto VZN u správcu dane a k tomuto 
písomnému uplatneniu priloží fotokópiu preukazu ZŤP alebo dokladu o uznaní za bezvládneho. Zároveň 
predloží aj originál dokladu (preukaz ZŤP alebo doklad o uznaní za bezvládneho), z ktorého bola urobená 
priložená fotokópia. Po overení údajov na fotokópii s údajmi na predloženom originále, bude daňovníkovi 
originál dokladu vrátený. 

ČI. II 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§8 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 1.200,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

§9 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na ú čely dane 

(jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov)  
Daňovník je povinný viesť samostatnú preukaznú evidenciu predajných automatov prevádzkovaných                   
v obci Lopušné Pažite. 
 

§10 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

Daňovník je povinný v oznámení uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu; 
ak je daňovníkom právnická osoba, je povinná uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, identifikačné číslo (IČO), číslo účtu. Taktiež je povinný uviesť počet predajných automatov 
prevádzkovaných na území obce Lopušné Pažite. 
Daňovník je pri oznámení povinný predložiť od každého automatu prevádzkovaného na území obce 
fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu, prípadne iný doklad       
s technickým popisom príslušného predajného automatu. 

 
§11 

Spôsob vyberania dane 
Daňovník platí daň správcovi dane - obci Lopušné Pažite v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade          
v Lopušných Pažitiach oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení dane alebo odvodom na účet obce 
Lopušné Pažite, číslo účtu 0374604001/5600 prevodným príkazom. 

 
ČI. III 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
§12 

Sadzba dane 
Sadzba dane je 1.200 - Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 
§13 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na ú čely dane 
(jej náležitosti a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov)  

Daňovník je povinný viesť samostatnú preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov 
prevádzkovaných v obci Lopušné Pažite. 



 

§14 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

Daňovník je povinný v oznámení uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu: 
ak je daňovníkom právnická osoba, je povinná uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, identifikačné číslo (IČO), číslo účtu. Taktiež je povinný uviesť počet nevýherných hracích 
prístrojov prevádzkovaných na území obce Lopušné Pažite a či sú alebo nie sú predmetom dane.  
Daňovník je pri oznámení povinný predložiť od každého nevýherného hracieho prístroja prevádzkovaného                        
na území obce fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla nevýherného hracieho                       
prístroja, prípadne iný doklad s technickým popisom príslušného nevýherného hracieho prístroja. 

 
§15 

Spôsob vyberania dane 
Daňovník platí daň správcovi dane - obci Lopušné Pažite v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade                  
v Lopušných Pažitiach oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení dane alebo odvodom na účet obce 
Lopušné Pažite, číslo účtu 0374604001/5600 prevodným príkazom. 

 
ČI. IV 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§16 Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,50 Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj 
začatý deň. 

 
§17 

Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami 
Verejným priestranstvom obce Lopušné Pažite pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 
rozumieme: všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
 

§18 
Osobitné spôsoby ich užívania 

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - napr. stôl, motorové vozidlo, 

plachta, ... 
b) umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia - napr. lešenie, oplotenie, ... 
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - v rozsahu oplotenia a vytvorenia 

zábran vstupu do týchto zariadení, 
d) umiestnenie skládky - napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny alebo kameňov, 

skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácnosti, ... 
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - napr. vyhradenie priestoru pre 

motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste. 
 

§19 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

Daňovník v oznámení uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu; ak je 
daňovníkom fyzická osoba, táto uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
identifikačné číslo (IČO). Daňovník ďalej uvedie všetky údaje rozhodujúce pre určenie dane (počet dní 
osobitného užívania verejného priestranstva, počet aj začatých m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a spôsob užívania verejného priestranstva). 

 
§ 20 

Oslobodenia od dane 
Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň za osobitné užívanie verejného priestranstva                            
v nasledovných prípadoch: 

a) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a verejné 
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu, 

b) za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia - súhlasu 
Obecného úradu v Lopušných Pažitiach počas výstavby inžinierskych sietí a pri 
odstraňovaní porúch a zariadení inžinierskych sietí. 



 

§ 21 
Podmienky na uplatnenie oslobodenia 

Daňovník je povinný vopred pred umiestnením skládky oznámiť Obecnému úradu v Lopušných Pažitiach 
potrebu dočasného umiestnenia skládky a až po vydaní súhlasu starostu obce Lopušné Pažite môže byť 
skládka umiestnená na 24 hod. bez vyrubenia a zaplatenia dane. 

 
§ 22 

Spôsob vyberania dane 
Daňovník platí daň správcovi dane - obci Lopušné Pažite v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade          
v Lopušných Pažitiach oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení dane. 
 

§ 23 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nieje podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady                         
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a na zákon SNR č. 511/1992 Zb.                          
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 3/2006 zo dňa 1.12.2006. 

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné                 
Pažite dňa 15. decembra 2007. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008. 
 
 
 
 
 
V Lopušných Pažitiach dňa 15. decembra 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anton MRMUS 
starosta obce 

 
 
 
 
Vyvesené: 
Zvesené: 


