
 1 

OBEC   H O R N Ý   P I A L  

 

 

 

 

 
 

  

 

V š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   

Obce Horný Pial o miestnych daniach za užívanie verejného 

priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie 

č. 2 / 2015 
  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. spisu:  635/2014 

 



 2 

 

  Obec Horný Pial na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní  na území  obce  H o r n ý   P i a l: 
 
 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia  

 
§ 1 

 Základné ustanovenia 
  

1) Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piali podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady    v y b e r á     a    u k l a d á   nasledovné miestne dane: 

a) daň za užívanie verejného priestranstva, 

b) daň za ubytovanie, 

c)    daň za  jadrové  zariadenie. 
        
 

Čl. II 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
 

§2 

Predmet   dane  za užívanie verejného priestranstva 
 

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

2) Osobitným  spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:  

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách a rozkopávkových prác 

všetkých vedení, 

c) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy, 

d) umiestnenie predajného zariadenia, 

e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

f) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, 

výkopku a zeminy, 

g) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení, 

h) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií, 

i) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových 

akciách, 

j) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s obcou, 

k) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom priestranstve . 
 

 

3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú cesty, miestne komunikácie, ich ochranné pásma, 

chodníky, spevnené plochy, verejná zeleň,  parky, športové ihriská a iné verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve obce. 
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§3 

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 
 

1) Správca dane ustanovuje, že od dane za užívanie verejného priestranstva oslobodzuje užívanie 

verejného priestranstva na: 

a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú   bez  vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je 

určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Takýto spôsob užívania musí usporiadateľ 

preukázať hodnoverným spôsobom.   

b) propagáciu aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia, zdravia, propagáciu 

humanitných a verejnoprospešných aktivít  a protidrogových aktivít. 

 

§ 4 

Sadzba dane a základ dane za užívanie verejného priestranstva 
 

1) Sadzba dane  za užívanie verejného priestranstva je  0,066 €   za každý aj neúplný m² užívaného 

verejného priestranstva za každý aj začatý deň. 
 

2) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v 

m2. 
 

§ 5 

Vyrubenie a platenie dane za užívanie verejného priestranstva 
 

1) Daňovník je povinný  najneskôr 1 deň pred vznikom daňovej povinnosti požiadať správcu dane 

o osobité užívanie verejného priestranstva. V žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, miesto 

a veľkosť užívanej plochy verejného priestranstva v m2, obdobie a účel osobitého užívania 

verejného priestranstva. 
 

2) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia        

právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok je daň splatná v termínoch určených správcom dane 

v rozhodnutí.  
 

 

Čl. III 

Daň za ubytovanie 
 

§ 6 

Oslobodenie od platenia dane za ubytovanie 
 

1) Správca dane oslobodzuje od platenia dane z ubytovania osoby  do 18 rokov veku a staršie ako 70 

rokov veku, osoby zdravotne ťažko postihnuté, bezvládne, nevidomé a osoby prechodne odplatne 

ubytované v tomto zariadení prihlásené na prechodný pobyt.  
  

 

§ 7 

Sadzba dane  za ubytovanie 
 

1) Sadzba dane je 0,20 €   na osobu a prenocovanie.    

 

§ 8 

Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie 
 

1) Platiteľ dane je povinný za účelom preukázania dane denne viesť knihu ubytovaných s ich 

identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo OP alebo pasu, alebo 

iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, dátum narodenia, deň príchodu, deň odchodu 

a dôvod prípadného oslobodenia od platenia dane za ubytovanie) a v prípade  potreby predložiť 

túto k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.  
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2) Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od začatia      

poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje, ako aj     

identifikačné údaje zariadenia, v ktorom služby prechodného ubytovania poskytuje. Zmeny,    

prípadne zánik daňovej povinnosti platiteľ oznámi do 15 dní od ich vzniku. Platiteľ je povinný    

vyúčtovať daň za ubytovanie správcovi dane štvrťročne do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrť- 

roka a v tomto termíne daň aj zaplatiť. 
 

3) Ohlásenie daňovej povinnosti z dane za ubytovanie a vyúčtovanie dane z ubytovania je platiteľ 

povinný vykonať na predpísanom tlačive, ktoré obdrží od správcu dane. 
 

4) Platiteľ (prevádzkovateľ) je povinný daňovníkovi vydať potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie 

na číslovanej juxta potvrdenke a vyhotoviť kópiu dokladu preukazujúceho dôvod oslobodenia. Daň 

vyberá v hotovosti. 
 

 

Čl. IV 

Daň za jadrové zariadenie 
  

§ 9 

Základ dane a sadzba dane za jadrové zariadenie 
 

1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m², ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením v Mochovciach. 
 

2) Katastrálne územie obce Horný Pial sa nachádza v 2. tretine polomeru oblasti ohrozenia jadrovým 

zariadením.  
 

3) Sadzba dane  je  0,0013 € za m² katastrálneho územia   
 

 

Čl. V  

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

§ 10 
 

1) Daňovníci môžu dane uhradiť na základe  rozhodnutia vydaného správcom dane: 

a) bezhotovostným prevodom alebo 

b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo 

c) hotovostnou platbou  do  výšky 300 €  do pokladnice  obecného úradu.  
 

 

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší  VZN Obce Horný Pial o miestnych daniach za 

užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie a za jadrové zariadenie č. 2 / 2013. 
 

3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial dňa   

12.12.2014  uznesením č. 11/2014.   

Účinnosť nadobúda dňom     1.1.2015  
 

Návrh VZN bol uverejnený  na úradnej tabuli obce od dňa:  24.11.2014  do :  12.12.2014 

VZN bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce od: 15.12.2014  do :  31.12.2014 

 

 

 

 

         Ľudovít    H ú d i k 

             starosta obce   


