
Dôvodová správa 

Návrh zmeny VZN č. 7/2016 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za psa, daň za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje 
bol uskutočnený z dôvodu úpravy drobných nezrovnalostí v texte, preradenia dane za psa do 
iného VZN a uvedenie textu do súladu zo zákonom. 

Zoznam častí novo navrhnutého VZN 6/2017 , v ktorých boli navrhnuté zmeny :
 
1) V I. časti v § 1 Predmet úpravy v ods. 2 :  

2.  Týmto  Všeobecne  záväzným  nariadením  (ďalej  len  VZN)  Obecné  zastupiteľstvo  
v Nesluši v zmysle § 11 ods. 4 písm. d/ zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
neskorších predpisov  v nadväznosti  na  §  98  zákona č. 582/2004 Z. z.   z a v á d z a  s  
účinnosťou od 1. januára 2018 na svojom území tieto miestne dane: 
a/ daň za užívanie verejného priestranstva,
b/ daň za ubytovanie,
c/ daň za predajné automaty,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje.

- úprava dátumu účinností VZN a presunutie dane za psa ku dani z nehnuteľností z dôvodu 
jednoduchšieho nastavenia tlačových zostáv pri vydávaní rozhodnutí pre daňovníkov.

2) V II. časti  Daň za užívanie verejného priestranstva - v § 2 Predmet dane - sa vložili 
ods. 3 a ods. 4 a pôvodné odstavce sa prečíslovali na 5 a 6 :  
3. Verejným priestranstvom  pre užívanie lunaparkom, cirkusom a podobným zariadením  
a  pre  účely  ambulantného  predaja  potravinárskych  výrobkov,  ovocia,  zeleniny,  
spotrebných výrobkov,  najmä textilné  výrobky,  odevné výrobky,  obuv,  domáce potreby,  
drogériový  tovar,  darčekové  predmety  a  poskytovanie  ambulantných  služieb  je  -  
parkovisko  pri  cintoríne,  pozemok  pod  požiarnou  zbrojnicou  č.  1394/1  a 1395/1,  
komunikácia v centre obce od COOP Jednoty až po kostol a kultúrny dom, parkovisko pri  
kultúrnom dome.

4. Verejným priestranstvom pre umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív,  
stavebného  alebo  iného  materiálu,  na  umiestnenie  reklamných,  propagačných  a  
informačných stojanov a trvalé parkovanie vozidla sú - všetky komunikácie  a parkoviská 
vo vlastníctve.

-  Do VZN boli  doplnené konkrétne  verejné priestranstvá,  kde  bude umiestňovaný cirkus, 
lunapark  a podobné zariadenia na predaj výrobkov a tiež priestranstvá na  umiestnenie 
stavebného zariadenia, skládku tuhých palív a pod.. 

3) V II. časti Daň za užívanie verejného priestranstva -v  § 4 Náležitosti oznamovacej 
povinnosti sa upravil ods. 2 a vložil ods. 3.:  
2. V oznámení daňovník uvedie :
a) Meno, priezvisko, titul, (právnická osoba (PO) – názov alebo obchodné meno) dátum  
narodenia, (PO - identifikačné číslo), adresu trvalého pobytu (PO – sídlo)
b) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania  
verejného priestranstva.



3. V oznámení na trvalé parkovanie vozidla daňovník uvedie : 
a) Meno, priezvisko, titul, (právnická osoba (PO) – názov alebo obchodné meno) dátum  
narodenia, rodné číslo (PO - identifikačné číslo), adresu trvalého pobytu (PO – sídlo,  
názov a adresa prevádzky), telefón
b) údaje rozhodujúce na určenie dane – číslo uznesenia,  ktorým obecné zastupiteľstvo  
povolí  trvalé  parkovanie  vozidla,  miesto  užívania,  doba  užívania   a  veľkosť  záberu  
užívania verejného priestranstva – skutočná výmera v m2. 

- Doplnili sa a opravili  niektoré údaje, ktoré budú uvádzané v oznámení.  

4) V II. časti Daň za užívanie verejného priestranstva v  § 5 Oslobodenie od dane sa 
upravil ods. 2 :
2. Správca dane ustanovuje zníženie  70% z vyrubenej dane za trvalé parkovanie vozidla  
pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov  
preukazu  fyzickej  osoby  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  so  sprievodcom,  ako  aj  
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb   na jedno auto.

  
- Upresnenie osôb, ktorým môže správca dane poskytnúť zníženie z vyrubenej dane. 

5) V IV. časti Daň za predajné automaty v  § 12 Sadzba dane :
Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  za  predajné  automaty   67,00  €  /1  predajný  
automat/kalendárny rok. 

- Bolo navrhnuté sadzbu dane zo 66,38 € /1  predajný automat/kalendárny rok zaokrúhliť na 
67,00 € /1  predajný automat/kalendárny rok. 

6)  V IV. časti Daň za predajné automaty v  § 13  Spôsob vedenia preukázanej evidencie 
na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov ods. 1 :

1.  Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných  
predajných automatov. Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatov musí  
byť očíslovaná a musí obsahovať:
- deň začatia prevádzkovania predajného automatu
- deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
- druh, typ, názov predajného automatu
- výrobné číslo, ktoré bude zároveň aj identifikačné číslo predajného automatu
- obsah skladby ponúkaného tovaru
- miesto umiestnenia predajného automatu.

- Bolo navrhnuté zrušenie označenia predajného automatu štítkom a navrhuje sa zavedenie 
povinnosti písomnej evidencie.

7)  V VI. časti v  § 17 Splatnosť a platenie dane v splátkach v  ods. 1 a ods. 2 :
1. Vyrubená daň za predajné automaty a  daň za nevýherné hracie prístroje je splatná  do 15  
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane môže určiť platenie dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie  
prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie  
tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách  
určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň  
za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu  
dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.



- Presunutie dane za psa ku dani z nehnuteľností  - vynechanie textu, ktorý sa týkal dane za 
psa 

Vyhotovil : Ing. Ján Vojtek, Ing. Jana Škutová 
Predseda komisie PLVH a ŽP, sekretár komisie PLVH a ŽP. 


