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Obec Rožkovany, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade s ustanoveniami               

§ 29, § 43, § 59 a § 103 odsek 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„zákon o miestnych daniach“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE ROŽKOVANY 

 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Rožkovany (ďalej aj 

„nariadenie“) ukladá miestne dane na území obce Rožkovany,  ustanovuje sadzby 

miestnych daní na území obce Rožkovany a ďalšie podrobnosti súvisiace s miestnymi 

daňami na území obce Rožkovany.  

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Obec Rožkovany (ďalej aj „obec“) ukladá miestne dane na území obce Rožkovany, 

ustanovuje ich sadzby a rozhoduje vo veciach miestnych daní pri výkone samosprávy.
1
  

(2) Obec Rožkovany na území obce Rožkovany ukladá miestne dane: 

a) daň za psa, 

b) daň za ubytovanie, 

c) daň za nevýherné hracie prístroje. 

(3) Správu miestnych daní na území obce Rožkovany vykonáva obec Rožkovany  (ďalej aj 

„správca dane“).
2
 

 

§ 3 

Sadzba dane za psa 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za každého jednotlivého psa 

a kalendárny rok: . 

a) 4,00 € za každého jednotlivého psa chovaného v rodinnom dome, 

b) 8,00 € za každého jednotlivého psa chovaného v byte, alebo v bytovom dome. 

 

§ 4 

Sadzba dane za ubytovanie 

Správca dane ustanovuje na území obce sadzbu dane za ubytovanie: 0,50 € na osobu                    

a prenocovanie.  

                                                           
1
 § 4 odsek 3 písmeno c) zákona o obecnom zriadení 

2
 § 4 odsek 3 písmeno c) zákona o obecnom zriadení, § 99 odseky 1, 2 zákona o miestnych daniach 
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§ 5 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane za ubytovanie 

(1) Platiteľ dane plní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane za každý kalendárny 

štvrťrok. Zástupca platiteľa dane plní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane za 

každý kalendárny štvrťrok, v ktorom vybral daň od daňovníka v mene platiteľa dane. 

(2) Platiteľ dane oznámi správcovi dane  písomne alebo elektronicky v lehote najneskôr do 

pätnásť kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka za 

ktorý predkladá oznámenie: 

a) počet prenocovaní každého daňovníka počas kalendárneho štvrťroka celkom,  

b) počet prenocovaní každého daňovníka počas kalendárneho štvrťroka, za ktorého 

uhrádza daň,   

c) počet prenocovaní daňovníka počas priebežného kalendárneho roka. 

(3) Zástupca platiteľa dane oznámi správcovi dane  písomne alebo elektronicky v lehote 

najneskôr do pätnásť kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho 

štvrťroka za ktorý predkladá oznámenie počet prenocovaní každého daňovníka počas 

kalendárneho štvrťroka, za ktorého preberá plnenie daňovej povinnosti.  

(4) Platiteľ dane aj zástupca platiteľa dane plnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane 

za každé prevádzkované ubytovacie zariadenie na území obce samostatne. 

 

§ 6 

Spôsob a lehota platenia dane za ubytovanie 

(1) Platiteľ dane uhradí správcovi dane daň za ubytovanie bez vyrubenia bankovým 

prevodom na účet správcu dane za každý kalendárny štvrťrok. Zástupca platiteľa dane 

uhradí správcovi dane daň za ubytovanie bez vyrubenia bankovým prevodom na účet 

správcu dane za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom vybral daň od daňovníka v mene 

platiteľa dane.  

(2) Úhrada dane za ubytovanie je splatná pätnásty deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po ukončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň uhrádza.  

 

§ 7 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje: 

50,00 € za každý jednotlivý nevýherný hrací prístroj.  

 

§ 8 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných 

hracích prístrojov 

(1) Daňovník vedie preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov v rozsahu údajov: 

a) výrobné číslo prístroja, 

b) dátum začatia prevádzkovania prístroja, 

c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 

d) obchodné meno daňovníka, identifikačné číslo daňovníka. 

(2) Daňovník označí každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste identifikačným 

štítkom. Identifikačný štítok obsahuje obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné 

číslo daňovníka, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, výrobné 
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číslo nevýherného hracieho prístroja a telefonický kontakt na ním určenú zodpovednú 

osobu. 

(3) Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie nevýherných 

hracích prístrojov umiestnených na území obce. 

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia 

Správca dane oslobodí od dane za psa daňovníka, ktorému obec umožnila vykonávať 

dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu plnenia jej úloh v dohodnutom 

primeranom rozsahu.   

 

§ 10 

Prechodné ustanovenia 

(1) Daňové priznania k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje podané daňovníkmi 

do 31. decembra 2022 ostávajú v platnosti. 

(2) Správca dane podľa tohto nariadenia vyrubí miestne dane prvýkrát k 1. januáru 2023. 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Rožkovany č. 9/2019 o miestnych daniach na území obce. 

 

§ 12 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany na svojom 

zasadnutí dňa ________ 2022.  

 

§ 13 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa __________ 2022. 

 

§ 14 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Rožkovany nadobúda 

účinnosť dňa 1. 1. 2023. 

 

 

_________________________________ 

PhDr. Beáta Kollárová, PhD. 

 starostka obce 


