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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 3/2022 

 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za 

predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a  poplatku  

 
 

                 Obec Veľký Kýr v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 98 a § 

103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 

o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„VZN“). 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr podľa  § 11 ods. 4 písm. d/  a  e/  zákona  SNR číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2023 

určuje  tieto miestne dane a poplatky: 

- daň za psa 

- daň za užívanie verejného priestranstva   

- daň za ubytovanie 

- daň predajné automaty 

- daň za nevýherné hracie prístroje 

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

  

 

Prvá časť 

DAŇ    ZA    PSA 

  

§ 2 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za psa  je 3,50 eura za jedného psa a kalendárny rok. 

 

Druhá časť 

DAŇ    ZA   UŽÍVANIE     VEREJNÉHO    PRIESTRANSTVA 

 

§ 3 

Predmet dane 

 

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Veľký Kýr, 

ktoré budú slúžiť na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného a predajného zariadenia alebo zariadenia 

cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska. 
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§ 4 

Sadzba dane 

 

1. Sadzbou dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je za: 

a) služby a predaj bez použitia trhového stola                 0,70 €/m2/deň 

b) služby a predaj bez použitia trhového stola počas  

obecných dní a miestnych hodov                                                          3,00 €/m2/deň 

c) služby a predaj pri použití trhového stola                2,50 €/m2/deň 

d) služby a predaj pri použití trhového stola počas 

obecných dní alebo miestnych hodov                                                  5,00 €/m2/deň 

e) ambulantný predaj motorovým vozidlom    1,30 €/m2/deň  

f) umiestnenie skládok (stavebný materiál, stavebné zariadenia, 

skládky tuhého paliva prípadne iných skládok)   0,05 €/m2/deň 

g) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku,  

prípadne iných atrakcii                                                                           0,25 €/m2/deň 

h) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na  

poskytovanie služieb                                                                     0,35 €/m2/deň   

i) trvalé parkovanie motorových vozidiel nad 3,5 t celkovej  

hmotnosti (okrem autobusov hromadnej dopravy)                0,05 €/m2/deň 

2.    Spôsob užívania trhového miesta, ako aj povinnosti predávajúcich na trhových miestach  

       určuje VZN Obce Veľký Kýr č. 5/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

       služieb na trhových miestach.  

    

      § 5 

Oznamovacia povinnosť, oslobodenie od dane  

 

1.  Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva musí obsahovať najmä: 

- meno a priezvisko osoby žiadateľa, adresu, identifikačné údaje, 

- účel osobitného užívania verejného priestranstva 

- dobu osobitného užívania verejného priestranstva  

- výmer osobitne užívaného verejného priestranstva v m2 

2.  Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva sú od dane oslobodení užívatelia, ktorí: 

a) organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez 

vstupného, ktorej výťažok je určený na charitatívne účely a verejnoprospešné účely, 

b) užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie ochrany a tvorby životného 

prostredia, ochranu ľudských práv, podporu a ochranu zdravia a iných humanitných 

a verejnoprospešných cieľov 

c) obyvatelia obce Veľký Kýr 

 

3.   Od dane za užívanie verejného priestranstva sa uplatní oslobodenie: 

a) v prípade skládkovania stavebného materiálu alebo zariadenia na verejnom 

priestranstve priľahlom k stavebnému pozemku – oslobodzuje sa fyzická alebo 

právnická osoba na dobu troch rokov od obdržania právoplatného stavebného 

povolenia, 
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b) v prípade užívanie verejného priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej 

autobusovej dopravy v obci, ktorým bolo obcou vydané súhlasné stanovisko na 

parkovanie. 

4.  Po ukončení užívania sa verejné priestranstvo uvedie  do pôvodného stavu. 

 

 

Tretia časť 

DAŇ     ZA    UBYTOVANIE  

 

§ 6 

Predmet dane 

 

Predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení. 

 

§ 7 

Sadzba dane 

 

Sadzbou dane  za ubytovanie  je 0,50 eura na osobu a prenocovanie. 

 

§ 8 

Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

1. Náležitosti písomného oznámenia: miesto a adresa prevádzky, celková lôžková 

kapacita zariadenia, dátum začatia činnosti prevádzky, identifikačné údaje prevádz-

kovateľa zariadenia  vrátane jeho kontaktnej adresy. 

2. Vznik daňovej povinnosti je do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho 

zariadenia.  Zmeny oznámených skutočností sa nahlasujú do 30 dní odo dňa, keď 

tieto skutočnosti nastali. Zánik daňovej povinnosti je do 30 dní odo dňa ukončenia 

prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.  

 

§ 9 

Evidencia osôb,  splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 

1. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o počte ubytovaných osôb a 

počte prenocovaní podľa jednotlivých ním prevádzkovaných zariadení. V evidencii 

uvádza meno, priezvisko ubytovaného,  jeho trvalý pobyt, termín pobytu a počet 

prenocovaní. 

2. Platiteľ dane uzatvára evidenciu k  31. 12. príslušného kalendárneho roka. Daň za  

ubytovanie je splatná bez vyrubenia, pričom je platiteľ dane povinný  najneskôr v lehote 

do 15 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca nahlásiť správcovi dane počet osôb a 

prenocovaní za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto lehote zároveň odvedie 

správcovi dane určenú daň v príslušnej výške za uplynulý rok v hotovosti do pokladne 

správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave (s uvedením textu „daň za 

ubytovanie“) alebo poštovou poukážkou.  
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3. Platiteľ dane vystaví daňovníkovi dane potvrdenie o zaplatení dane, ktoré obsahuje 

identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku zaplatenej dane, obdobie a počet osôb a 

prenocovaní v zariadení. 

 

 

Štvrtá časť 

DAŇ    ZA   PREDAJNÉ   AUTOMATY 

 

§ 9 Predmet dane a jeho evidencia 

 

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré sú umiestnené v priestore prístupnom 

verejnosti a vydávajú tovar za odplatu.   

Na účel daňového konania  daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý 

predajný automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, 

prevádzku s adresou, kde je automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho 

výrobné číslo, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.  

 

 § 10   Sadzba dane 

 

Sadzbou dane je  30,00 eur za každý predajný automat a kalendárny rok. 

 

 

Piata časť 

DAŇ    ZA   NEVÝHERNÉ    HRACIE     PRÍSTROJE 

 

§ 12    Sadzba dane 

 

Sadzbou dane je   40,00 eur za každý nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

§ 13  Identifikácia predmetu dane a jeho evidencia 

 

1. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, 

pričom nevydávajú peňažnú výhru, elektronické prístroje na počítačové hry a 

mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry prevádzkované v priestoroch prístupnej verejnosti.  

2. Na účel daňového konania  daňovník  identifikuje predmet dane tak, že označí každý 

nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov 

prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je prístroj umiestnený, druhové 

označenie prístroja, jeho výrobné číslo, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania 

nevýherného hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie 

prehľadný zoznam nevýherných hracích prístrojov,  ktorý obsahuje údaje v členení 

podľa predchádzajúcej vety.  
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Šiesta časť 

POPLATOK 

 

§ 14 

Sadzba poplatku  

 

1. Poplatok za zmesové komunálne odpady sa v Obci Veľký Kýr stanovuje pre fyzické 

osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu a fyzické osoby oprávnené 

užívať alebo užívajúce nehnuteľnosť na území obce  v sadzbe  0,055 eura za osobu a 

kalendárny deň. 

 

2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby za drobné stavebné odpady bez obsahu 

škodlivín je  0,025 eur za kg odpadu. 

 

3. Pre  FO  - podnikateľov a PO oprávnené užívať alebo užívajúce nehnuteľnosť  

nachádzajúcu sa na území obce na účel iný ako podnikanie a na účel podnikania je 

zavedený množstvový zber, pričom sa poplatok stanovuje nasledovne:  
 

- pre 120 l zbernú nádobu s čipom sa stanovuje sadzba poplatku 0,0300 eur/liter, 

- pre  240 l zbernú nádobu s čipom sa stanovuje sadzba poplatku 0,0300 eur/liter, 

- pre 1100 l zbernú nádobu s čipom sa stanovuje sadzba poplatku 0,0204 eur/liter . 
 

4. Sadza poplatku pre základnú školu a materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Obce Veľký Kýr je vo výške 0,0038 eura/ liter. 
 

5. Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu pre fyzické osoby, FO -

podnikateľov a právnické osoby sa stanovuje v intervale jedenkrát za dva týždne.  

 

§ 15 

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere  

1. FO-podnikateľom a právnickým osobám zapojeným do množstvového zberu vyrubí 

správca dane poplatok na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím na základe ich 

oznámenia k poplatku.  

2. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do 

pokladne správcu dane.  

 

§ 16 

Zníženie, vrátenie a odpustenie poplatku 

 

1.  Obec zníži poplatok  vo výške 50% poplatku držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

     zdravotným postihnutím a s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe 

     predloženia fotokópie príslušného preukazu. 

2.  Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

      platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 

      vrátenie poplatku alebo pomernej časti dokladmi, ktorými sú: 

           a)  potvrdenie o zmene trvalého alebo prechodného pobytu, 
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           b)  kópia úmrtného listu, 

           c)  zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať  nehnuteľnosť na území obce 

           d)  zrušení podnikania 

3.   Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže svoju 

       neprítomnosť v obci z dôvodu, že: 

a) sa po dobu dlhšiu ako 90 dní zdržiava v zahraničí, na základe podkladov, ktorými 

sú najmä potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a o trvaní pracovného 

pomeru v zahraničí, pracovné povolenie v zahraničí, pracovná zmluva, povolenie 

o pobyte v zahraničí, nájomná zmluva.  

b) je vo výkone trestu odňatia slobody, na základe potvrdenia ústavu na výkon 

väzby, 

c) je umiestnený v ústave alebo zariadení sociálnej starostlivosti, na základe 

potvrdenia o pobyte v ústave alebo zariadení 

d) v obci Veľký Kýr má trvalý alebo prechodný pobyt, pričom  žije v inej obci a 

zaplatenie poplatku v tejto obci preukáže potvrdením. 

          

 § 17 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr sa na tomto VZN č. 3/2022 uznieslo na svojom  

       zasadnutí dňa  12.12.2022 uznesením č.  U-17/2022  . 

2.   Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č.  

      5/2020 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, 

      o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku schválené  

      uznesením OZ č.46/2020 dňa 4. 12. 2020 

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2023 

 

 

 

 

 

                                   Ing. Judita Valašková 

                              starostka obce 

 

 

 

 

 

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Veľký Kýr dňa 25. 11. 2022 

 

VZN vyvesené dňa: 14.12.2022                         

 zvesené dňa:                

 

 


