
Všeobecne záväzné nariadenie obce LUDANICE č. 3/2022 o miestnych daniach - 

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

predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje 
 

Obec Ludanice v súlade s ustanovením § 6, § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 22 – 59, § 99 – 99h zákona č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov (zákon) 

 

vydáva 

 
pre územie obce Ludanice a jej miestnej časti Mýtna Nová Ves toto všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) obce. 

 

Úvodné ustanovenie 

 
VZN sa týka týchto daní: 

 

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. 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

Daň za psa 

 

Článok 1 

Predmet dane 

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

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

    b) pes umiestnený v útulku zvierat,  
    c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým   
        zdravotným postihnutím, 
    d) pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu. 
  

Článok 2 

Daňovník 

 
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

    a) vlastníkom psa alebo 

    b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

Článok 3 

Základ dane 

 
1. Základom dane je počet psov. 
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Článok 4 

Sadzba dane 

 

1. Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 Eur.  
2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

Článok 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v  
    ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes  
    prestal byť predmetom dane. 

 

Článok 6 

Splatnosť 

 

1. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

    rozhodnutia. 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane 

 

1. Od dane je oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím osamelo žijúca a   
    dôchodca vo veku nad 70 rokov osamelo žijúci. 
2. Dokladom preukazujúcim oslobodenie je predloženie preukazu ZŤP, ZŤP-S a záznamy  
     evidencie obyvateľov obce. 
 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Článok 1 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie  
     verejného priestranstva.  
2. Verejným priestranstvom na účely VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve  

     obce. Sú to miestne komunikácie – chodníky, cesty, parkovisko, park, verejná zeleň vo  

     vlastníctve obce. V sporných prípadoch obec môže rozhodnúť, či ide o verejné  

     priestranstvo.  
3. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec   
      prenajala podľa občianskeho a obchodného zákonníka.  
4. 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,  

     rozkopávky miestnej komunikácie a zelene, 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.  
 

 

 

 

 

 



Článok 2  

Daňovník 

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

Článok 3  
Základ dane 

 

1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  
    priestranstva v m2. 

 

Článok 4 

Sadzba dane 
 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m
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osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

 

a) pre účely ambulantného predaja, služieb ako sú opravy dáždnikov, brúsenie nožov – 
0,50 eur/m2/deň  

b) za umiestnenie lunaparku, cirkusu a iných atrakcií 0,10 eur/m2/deň  
c) za umiestnenie reklamného stojana 0,20 eur/m2/deň  
d) za umiestnenie skládky /paliva, stavebného materiálu/ 0,20 eur/m2/deň, ostatné druhy 

materiálu 0,40 eur/m2/deň  
e) umiestnenie stavebného zariadenia /žeriav, lešenie, skládka materiálu/ 0,20 

eur/m2/deň 
 

Článok 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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

 

Článok 6 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň 
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia naraz.  
3. 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. 7 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 

užívajú verejné priestranstvo na: 

a) usporiadanie kultúrnej a športovej akcie bez vyberania vstupného, výchovne – 

vzdelávacie akcie alebo akcie, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-

prospešné účely  

b) kultúrne a športové akcie organizované Obcou Ludanice 

c) na umiestnenie skládky /paliva, stavebného materiálu/ a ostatných druhoch materiálu, 

ktoré nepresiahne viac ako 10 dní 



d) na umiestenie stavebného zariadenia /žeriav. lešenie, skládka materiálu/, ktoré 

nepresiahne viac ako 30 dní 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Daň za ubytovanie 

 

Článok 1 

Predmet dane 

 

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. 

 

 

Článok 2 

Daňovník 

 

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

 

Článok 3 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet prenocovaní. 

 

Článok 4 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie  0,50  € na osobu a prenocovanie. 

 

 

Článok 5 

Daňová povinnosť (oznamovacia povinnosť), povinnosti platiteľa dane 

 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník 
nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe 
poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné 
ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň 
ručia spoločne a nerozdielne.  
2. Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej 
osobe v zariadení a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného 
ubytovania fyzickej osobe.  
3. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného 
prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania 

odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 
dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je 

povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní 
odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Tlačivo, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti 

oznamovacej povinnosti je pre platiteľa k dispozícii na obecnom úrade obce Ludanice. 



4. Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, 

ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v 
listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje:  
- meno a priezvisko fyzickej osoby 

-  adresu trvalého pobytu 

-  dátum narodenia 

-  číslo a druh preukazu totožnosti 

- dĺžku pobytu (počet prenocovaní) 

- ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane.  

Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového 

hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti. Evidenčnú knihu je treba predložiť obecnému 

úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti 

začatia vedenia evidencie.  
5. Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo 
na obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.  
6. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí 
obsahovať:  
- číslo potvrdenia  
- dátum vydania potvrdenia  
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň 
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň 
 - počet prenocovaní  
- výška zaplatenej dane 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.  
7. Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 
rokov od vystavenia potvrdenia. 
 

 

Článok 6 

Spôsob a lehoty platenia dane 
 

1. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné 

hlásenie o vybratej dane za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta samostatne na tlačive. 

2. Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 20. dňa prvého mesiaca 

nasledujúceho štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok. 

3. Daň za ubytovanie je možné uhradiť: 

a) v hotovosti priamo do pokladne obce, 

b) bezhotovostným prevodom na účet obce.  
 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Daň za predajné automaty 

 

 

Článok 1 

Predmet dane 

 
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.. 
Článok 2 

Daňovník 

 



1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje   

    na území obce. 

 

Článok 3 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet predajných automatov. 

 

Článok 4 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane na kalendárny rok je: 

    a) za jeden predajný automat obsahujúci iba jeden druh tovaru 33,00 €  
    b) za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru do 10 druhov  
        tovarov 50,00€ 
    c) za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov  
        tovarov 70,00 €  
    d) za jeden predajný automat, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky  
         alebo alkoholické nápoje 100,00 €. 

 

Článok 5 

Spôsob identifikácie predajných automatov 

 

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s   

    uvedením minimálne týchto údajov:  
a) názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt  

b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu 
c) výrobné číslo, druh a názov predajného automatu  

d) identifikačné číslo pridelené správcom dane  
 

Článok 6 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

 

1. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu predajných automatov 
minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený na území obce: 
 a) druh a názov predajného automatu,  
b) druh tovarov,  
c) výrobné číslo predajného automatu,  
d) identifikačné číslo predajného automatu,  
e) adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie predajného automatu (spoločnosť, v ktorej sa 
automat nachádza, poschodie, miestnosť),  
f) dátum začatia/ukončenia prevádzkovania predajného automatu.  
2. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu 
predajných automatov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie  
 

 

Článok 7 

Spôsob platenia dane 

 

1. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 

          a) v hotovosti do pokladne, 

          b) poštovou poukážkou na účet obce 

          c) prevodným príkazom na účet obce. 
 

 



PIATA ČASŤ 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Článok 1 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo  
    prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v  
    priestoroch prístupných verejnosti.  
2. Nevýherné hracie prístroje sú: 

    a) elektronické prístroje na počítačové hry 

    b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.           
 

 

Článok 2 

Daňovník 

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné prevádzkové  
    prístroje prevádzkuje. 
 

Článok 3 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

 

Článok 4 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane je 35,00 Eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

 

Článok 5 

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 

 

1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste 

s uvedením minimálne týchto údajov:  

a) názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,  

b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,  

c) výrobné číslo, druh a názov nevýherného hracieho prístroja,  

d) identifikačné číslo pridelené správcom dane 

 

 

Článok 6 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

 

1. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý prístroj umiestnený na území obce:  

a) druh a názov nevýherného hracieho prístroja,  

b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,  

c) identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja,  

d) adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie nevýherného hracieho prístroja (poschodie, 

miestnosť),  

e) dátum začatia/ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.  



2. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu 

nevýherných hracích prístrojov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie 

 

 

Článok 7 

Splatnosť dane 

 

1. Vyrubená daň  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

 

Článok 1 

Spoločné ustanovenia 

 

1.  Daň za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty možno zaviesť a  
     zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1.  
     januáru zdaňovacieho obdobia.  
 
 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN  č. 3/2022 o miestnych daniach - dani za 
psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné 

automaty, dani za nevýherné hracie prístroje zverejnený na úradnej tabuli obce  a na 
internetovej stránke obce  dňa 03.10.2022. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na 23. riadnom 

zasadnutí dňa 30.09.2022 uznesením číslo 302/2022. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15-tym dňom od zverejnenia 

na úradnej tabuli obce a účinnosť nadobúda 01.01.2023. 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Ludanice č. 3/2019 o miestnych daniach - dani za psa, dani za užívanie verejného 

priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie 

prístroje. 

5. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade 

v Ludaniciach a na internetovej stránke obce. 
 
 
 
 

 

Matúš Dočkalik,v.r. 

   starosta obce 
 
 
 
 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.09.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci  dňa 03.10.2022 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa 14.09.2022 

Návrh VZN zvesený z internetovej stránky obce dňa 03.10.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  dňa 03.10.2022 

VZN zverejnené na internetovej stránke obce  dňa 03.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023 
 


