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OBEC STAKČÍN 

SNP 574/6, 067 61 Stakčín 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Stakčín 

číslo 5/2019 

 

o dani z prevádzkovania hazardných hier, dani za predajné automaty, dani 

za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a dani z ubytovania 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 584/2004  Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákonom č. 30/2019 

Z. z. o dani z prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce 

Stakčín toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 

 

Čl. 1 

Daň z prevádzkovania hazardných hier  

 

1. Hazardnými hrami sú lotériové hry, charitatívne lotérie, stolové hry, stávkové hry, hazardné hry na 

výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických 

zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických zariadeniach. 

2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá hazardné hry prevádzkuje.  

3. Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona 

č. 30/2019 Z. z. uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry za každý deň umiestnenia terminálu 

videohier na území príslušnej obce vo výške 2,20 € na základe hlásenia o počte terminálov 

videohier a počte dní, počas ktorých boli terminály videohier povolené na území príslušnej obce; 

hlásenie predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry obci, na území ktorej boli povolené terminály 

videohier v priebehu kalendárneho roka, k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto termínoch 

predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na 

termináloch videohier v priebehu kalendárneho roka premiestni terminál videohier na územie inej 

obce, odvod za počet dní, keď je terminál videohier premiestňovaný a nie je prevádzkovaný, uhradí 

tej obci, z územia ktorej terminál videohier premiestnil; odvod obci, na územie ktorej terminál 

videohier premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene 

individuálnej licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry 

začne na termináloch videohier  prevádzkovať terminál videohier prvýkrát v priebehu kalendárneho 

roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej terminál videohier 

prvýkrát umiestnil v priebehu kalendárneho roka. 

 

Čl. 2 

Daň za predajné automaty 

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom 

dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
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3. Základom dane je počet predajných automatov. 

4. Sadzba dane je 17,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

5. 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. 

 

Čl. 3 

Daň za psa 

  

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

osobou. 

2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v 

útulku zvierat, 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. 

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, 

ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

4. Základom dane je počet psov. 

5. Sadzbu dane je 6,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého 

ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

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

sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 

prestal byť predmetom dane. 

 

Čl. 4 

Daň z užívania verejného priestranstva 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 

osobitného zákona. 

3. 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 a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je 

užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a 

verejných sietí. 

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 

m
2
. 

6. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m
2
 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
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9. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu 

ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v 

splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

10.  Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo 

dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré 

bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 

zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

Čl. 5 

Daň z ubytovania 

 

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

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v 

bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

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

3. Základom dane je počet prenocovaní. 

4. Sadzba dane je 0,35 € na osobu a prenocovanie. 

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

6. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy o miestnych daniach Slovenskej republiky.  

2. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN č. 5/2019 o dani z prevádzkovania hazardných hier, dani za 

predajné automaty, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a dani z ubytovania na 

území obce Stakčín zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Stakčín od 

27.11.2019 do 13.12.2019. 

3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 5/2019 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Stakčín č. 2/2009 

o miestnych daniach obce Stakčín.  

4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Stakčíne uznesením č. 135/2019 dňa 13.12.2019. 

5. VZN bolo po schválení OZ vyvesené na úradnej tabuli obce Stakčín dňa  16.12.2019. 

6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. 

7. VZN č. 5/2019 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce www.stakčín.eu. 

 

 

 

 

Miroslav Bober 

   starosta obce 


