
Všeobecne záväzné zariadenie obce Raslavice č. 5/2006 o miestnych daniach 

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach na základe ustanovení § 6 ods.1 a § 11ods. 4 písm. /d 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, z a v á d z a pre obec Raslavice tieto obecné 
dane: 
1. daň za psa, 
2. daň za užívanie verejného priestranstva, 
3. daň za ubytovanie, 
4. daň za predajné automaty, 
5. daň za nevýherné hracie prístroje. 

Článok 1 
 

Daň za psa 
 
 
1./Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 
osobou. 
 
2./Predmetom dane za psa nie je : 
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 
 
3./Základom dane je počet psov. 
 
4./Sadzba dane je : 
    120,- Sk ročne za jedného psa a kalendárny rok  
 
5./Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1/, a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
6./Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť. 
 
7./V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
 
8./Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. 
 
 

 



Článok 2 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
 
1./Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva. 
 
2./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, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie informačno-reklamného 
zariadenia a pod. 
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z 
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo 
fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom / napr. motorové vozidlo, vrak motorového, 
vozidla, obytný príves / na tom istom mieste. 
 
3./Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve alebo v správe obce, najmä obecné komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, 
obecná zeleň a pod. Miesta považované za vyhradené verejné priestranstvá: 
- priestory obecnej tržnice v areáli starej školy 
- parkovacia plocha pre Domom kultúry 
- verejné priestranstvá Domu kultúry, futbalového ihriska 
 

4./Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 
5./Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
 
6/Sadzba dane je : 
 

- za iné užívanie verejného priestranstva ako parkovanie 75,– Sk/m2/deň 
- za parkovanie nákladného automobilu alebo iného nadrozmerného vozidla: 100,-- Sk/deň 

alebo 1 000,-- Sk/rok. 
 
7./Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením  
užívania verejného priestranstva. 
 
8./Daň je splatná jednorázovo, dňom vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva. 
Pri dočasnom parkovaní motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva 
je daň splatná začatím parkovania na parkovacom mieste. 
 
 

 

 



Článok 3 
 

Daň za ubytovanie 
 
1./Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby                         
v ubytovacom zariadení. 
2./Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
3./Základom dane je počet prenocovaní. 
4./Sadzba dane je 15,- Sk na osobu za jedno prenocovanie. 
5./Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje.  
6./Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť si evidenciu ubytovaných osôb. 
7./Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zúčtovať, priznať a odvádzať daň polročne                        
k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca a majetkovo za ňu zodpovedá. 
 

Článok 4 
 

Daň za predajné automaty 
 
1./Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu ( ďalej len „predajné automaty“). 
2./Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
3./Základom dane je počet predajných automatov. 
4./Sadzba dane je 2 000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
5./Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
6./Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti ( počet predajných 
automatov , evidenčné čísla ) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto 
lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
7./V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
8./Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 
 

Článok 5 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 
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. 
3./Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 



4./Základom dane je počet nevýherných prístrojov. 
5./Sadzba dane je 1 000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
6./Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
7./Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti ( počet nevýherných 
hracích prístrojov, evidenčné čísla ) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a 
v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
8./V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
9./Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 
10./Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom 
internetu. 

Článok 6 
 

Spoločné ustanovenia 
 
1./Správu obecných daní a poplatku vykonáva Obec Raslavice. 
2./Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú 
na celé koruny nahor. 
3./Obecné dane možno platiť:  
- prevodom na účet, 
- poštovou poukážkou 
- v pokladni Obecného úradu Raslavice. 
4./Ak si daňovník a poplatník neplnia oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa tohto 
nariadenia, správca daní a poplatku uplatní sankciu v zmysle § 35-37 zákona SNR č. 
511/1992 Zb.v znení neskorších predpisov. 
5./Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach obecných daní a 
poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. /2  

 
Článok 7 

 
Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2006 zo dňa 27. 12. 2005 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 



Článok 8 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach 
dňa 15.12.2006. 
 

Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 15.12.2006 a účinnosť nadobúda od 1.1.2007. 

 
        .................................... 
        Ing. Anton Lamanec 
        Starosta obce 
 
 
Odkazy:  
1/§ 30 ods. 2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
zákona č. 279/2001 Z. z.  
2/Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
 


