
 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenia – Obce Kvakovce 
č. 8/2011 

o zavedení miestnych daní a určení náležitosti miestnych daní 
 
 

Obec Kvakovce pri výkone samosprávy  podľa §  4 ods. 3 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, rozhoduje vo veciach 
miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce, ako orgán obce  podľa § 10 ods. 1 
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.,  ktorý rozhoduje o základných otázkach života 
obce a je mu vyhradené podľa § 11 ods. 4 písm. d), rozhodovať o zavedení 
a zrušení miestnych  daní alebo miestneho poplatku  podľa osobitných predpisov 
a určovať náležitosti miestnych daní, rozhodlo   o zavedení   miestnych  daní, 
týmto všeobecne záväzným nariadením v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Zb. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady  a  drobné  
stavebné  odpady v platnom znení a určuje náležitosti  miestnych daní podľa § 11 
ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. v náväznosti na §22 až §29, §37 až §59 
zákona č. 582/2004 Zb. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku,  na  
ktorom  sa  uznieslo podľa § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, na svojom rokovaní dňa 14.12.2011 a prijalo ho trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov, podľa § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. z., uznesením 
č.144/2011. 

Na základe uvedených skutočností obec Kvakovce vydáva toto nariadenie, 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., ktorým zavádza miestne dane a určuje 
náležitosti miestnych daní s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 
 
 

Článok I. 
Druhy miestnych daní 

 
Obec Kvakovce na svojom území zavádza tieto dane: 
 
a)     daň  za psa 
b)     daň za ubytovanie    
c) daň za predajné automaty 
d) daň za nevýherné hracie prístroje 
 
 
 

Článok II. 
Zdaňovacie obdobie 

 
     Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených  v čl. I. ods. 1, písm. a), c) je 
kalendárny rok. 

 
 



 

 

 

Článok III. 
Daň za psa 

  
1.  Sadzba dane 
 
     Sadzba dane  5 € ročne za jedného psa. 
 
2. Vznik  a zánik daňovej  povinnosti 

 
a)   Povinnosť platiť daň  vzniká  fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je: 

 vlastníkom psa alebo, 

 držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, vzniká prvým dňom      
kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po mesiaci v ktorom daňovník 
nadobudol psa 

 
b) Povinnosť platiť daň zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je  vlastníkom alebo držiteľom psa na základe 
rozhodnutia okresného veterinárneho lekára o uhynutí, alebo utratení psa, 
alebo po ohlásení po odcudzení, či strate psa, alebo po odpredaji, či darovaní 
psa inej osobe. 

 
3. Oznamovacia povinnosť 
                        

a)  Fyzická   osoba   alebo   právnická,  ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 
psa je     povinná  písomne ohlásiť a registrovať sa v lehote do 30 dní od 
nadobudnutia vlastníctva psa  alebo kedy sa stane držiteľom psa na Obecnom 
úrade obce Kvakovce ako miestne príslušnom správcovi dane. Pri registrovaní 
je povinná fyzická alebo právnická osoba uviesť: 

 počet psov 

 plemeno psa 

 farbu srsti a iné identifikačné vlastnosti 

 vek psa 

 pohlavie psa 

 meno psa 
 

b) Na základe skutočností uvedených v ods. 2, písm. b.) je daňovník povinný 
ohlásiť správcovi dane niektorú zo skutočností ohľadne zániku vlastníctva psa 
najneskôr do 30 dní po vzniknutej skutočnosti na Obecnom úrade obce 
Kvakovce. 

 
4.  Oslobodenie od dane 
 

Predmetom dane zo psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 
právnickou osobou ak ide o psa: 

 ktorý sprevádza nevidiace osoby, 

 vykonáva prácu pre políciu SR, 

 ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, môže byť na 
požiadanie vlastníka psa, alebo držiteľa psa od poplatku oslobodený na 
základe príslušného potvrdenia 



 

 

 

 
5. Spôsob vyberania dane 
 

a)  V lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný zaplatiť 
daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, v hotovosti priamo do pokladne obce. 

 
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
 
 

Článok IV. 
Daň za ubytovanie 

 
1.  Sadzba dane 
 
 Sadzba dane je 0,33 EUR na osobu a každé prenocovanie. 
 
2. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane 
 

a) Platiteľ dane, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný 
písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti miestne príslušnému 
správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

 
b) Platiteľ dane, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný viesť 

písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu 
ubytovaných hostí, alebo počítačom spracovanú evidenciu, ktorá musí 
obsahovať tieto údaje: 

 

 meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného, 

 číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého 
pobytu ubytovaného, 

 deň príchodu a deň odchodu ubytovaného (počet prenocovaní) 
 

c) Údaje uvedené v odseku 2 písmeno b) je ubytovateľ povinný zapisovať v deň 
ubytovania sa hosťa okrem údajov o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie 
pobytu hosťa je povinný ubytovateľ vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po 
odchode hosťa. 

 
d) Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných hostí, 

alebo počítačom spracovanú evidenciu pri kontrole, alebo na obecný úrad 
obce Kvakovce v lehote stanovenej vo výzve. 

 
 
 

3. Spôsob vyberania dane 
 

a) Platiteľ dane, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe je 
povinný vybrať daň za prechodné ubytovanie od tejto osoby pri ubytovaní 
v sadzbe podľa odseku /1/ za počet prenocovaní. 



 

 

 

 
b) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

 v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane 
 
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za 
ubytovanie. 
 

4. Lehoty a spôsoby odvodu dane  
 

a) Platiteľ, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe je 
povinný predkladať správcovi dane v termíne do 10 dní v mesiaci za uplynulý 
kalendárny mesiac hlásenie o vybratej dani za pobyt a počet osôb 
podliehajúcich dani za ubytovanie. 

 
b) Platiteľ, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe a vybral 

daň je povinný vybratú daň za pobyt odviesť v hotovosti do pokladne obce 
alebo poukázať na účet správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za 
uplynulý kalendárny mesiac. 

 
5. Oslobodenie od dane 
 

a) Daň za ubytovanie neplatí: 
 

 nevidiaca osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP a ich sprievodcovia 

 vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúcu sa na území obce 
Kvakovce, jeho manželka, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (ka) 
týchto osôb a ich deti 

 osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok 
manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky 
na deti 

 príbuzní v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky 
a manželia týchto osôb a ich deti 

 
b) Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby 

uplatňujúce si nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom. 
 

 
Článok V. 

Daň za predajné automaty 
 
 

1.  Sadzba dane 
 
 Sadzba dane je 165,96 € ročne za jeden predajný automat. 
 
 
2. Spôsob vyberania dane 
 
 Daňovník, ktorý prevádzkuje predajný automat môže platiť a odvádzať miestnu 

daň týmito spôsobmi: 



 

 

 

 
a) poštovou poukážkou 
b) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na účet obce Kvakovce 

v peňažnom ústave 
 
 
3.  Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, jej 

náležitosti 
 
 Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte 
prevádzkovaných predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný 
očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenia správnosti vedenia evidencie. Evidencia 
o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať: 
 

a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu, 
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, 
c) druh, typ a názov predajného automatu, 
d) výrobné číslo predajného automatu 
e) obsah skládky ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru, 
f) obsah skládky ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru, 
g) miesto umiestnenia predajného automatu. 

 
 
4.  Oznamovacia povinnosť a spôsob identifikácie predajných automatov 
 
 

a) Daňovník, ktorý prevádzkuje predajný automat umiestnený na verejnom 
priestranstve na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných 
z verejného priestranstva na území obce Kvakovce je povinná písomne sa 
ohlásiť a registrovať na obecnom úrade obce Kvakovce do  30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti. 

 Písomné oznámenie musí obsahovať náležitosti: 
 

 názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby 

 IČO, DIČ 

 číslo účtu, peňažný ústav 

 miesto podnikania 

 dátum umiestnenia predajného automatu a začatie prevádzkovania 

 štatutárny zástupca 
 

b) Daňovník, ktorý prevádzkuje predajný automat na území obce Kvakovce je 
povinný ohlásiť ukončenie prevádzkovania predajných automatov najneskôr 
do 30 dní po u končení prevádzkovania 

 
c) K písomnému oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné 

doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat. 
 

 



 

 

 

Článok VI. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
1.  Sadzba dane 
 
 Sadzba dane je 99,58 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 
 
 
2. Spôsob vyberania dane 
 Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi: 

a) poštovou poukážkou 
b) prevodom finančných prostriedkov na účet obce Kvakovce v peňažnom ústave 

 
 
3. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie, jej náležitosti 
 

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte 
prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Strany evidencie je daňovník 
povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce Kvakovce do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie začatia vedenia 
evidencie. 

Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov musí 
obsahovať: 

 
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja 
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja 
 
 

4.  Oznamovacia povinnosť a spôsob identifikácie nevýherných hracích 
prostriedkov 

 
a) Daňovník, ktorý chce nevýherný hrací prístroj prevádzkovať je povinný 

písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. Písomné oznámenie musí obsahovať: 

  

 názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby 

 miesto podnikania 

 IČO, DIČ 

 číslo účtu, peňažný ústav 

 štatutárny zástupca 

 dátum umiestnenia nevýherného hracieho prístroja a začatie 
prevádzkovania 

 
b) K písomnému oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady 

výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj. 
 



 

 

 

 
Článok VII. 

Zrušovacie ustanovenia 
 
Týmto všeobecným záväzným nariadením sa zrušuje VZN obce Kvakovce č. 3/2009. 
 
 

Čl. VIII. 
Účinnosť 

 
Toto Všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť 1. januára 2012. 
 
 

Čl. IX. 
Podmienky platnosti nariadenia 

 
1. Návrh nariadenia zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce Kvakovce 

29.11.2011. 
2. Nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  14.12.2011. 
 
 

 
 
 
             Ján Ondovčák  
                                                                                      starosta obce Kvakovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Kvakovciach, 17.12.2011 
 


