
Obec Martovce podľa § 6 odsek 1 zákona  SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami §§ 29, 36,  51 a 59  zákona   NR SR č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších 
 
 

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce č. 9/2013
 

 o miestnych daniach a miestnom  poplatku
 

§ 1
Druhy miestnych daní

Toto VZN určuje sadzbu, výrub a výber dane z týchto miestnych daní:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
 

Daň za psa

§2
Predmet dane 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.
2)  Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, 
dôchodca  s príjmami  na  hranici  životného  minima,  bezvládna  osoba  a držiteľ  preukazu  ZŤP/S 
a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom a zdravotne ťažko postihnutý).
3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá  psa vlastní.

 
§3

Základ dane
Základom dane je počet psov, ktoré majiteľ vlastní , resp. je držiteľom psa

 
§4

Sadzba dane

1) Sadzba dane na jedného psa je 3,10 eura na kalendárny rok 
2) Sadzba dane je rovnaká na každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1)  Daňová  povinnosť  vzniká  prvým  dňom  kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane  podľa § 22 ods 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon”).
2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už 
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 



§ 6
Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti dane za psa do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti
 

Daň za užívanie verejného priestranstva
 

§ 7
Predmet dane

1) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce. Sú to najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník , predajné stoly a pod. 
2) Daň za  užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, 
ktorým  sa  rozumie  umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie  služieb,  umiestnenie 
stavebného,  predajného  zariadenia,  zariadenia  cirkusu,  lunaparku  a iných  atrakcií,  umiestnenie 
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a dočasné parkovanie vozidla na 
vyhradenom mieste.
3) Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko 
pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.
4) Poplatok sa neplatí  za  kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
5) Daň za užívanie verejného priestranstva platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné 
priestranstvo na účely uvedené v bode 2.
6) Obecné zastupiteľstvo stanovuje poplatky v nasledujúcom rozsahu:

a) za užívanie verejného priestranstva:
a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia .................................5,- €/ deň
 ( do 10 m2 )
b/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia a za el. energiu...... 20,- €/ deň
 ( do  10 m2 )
c/  za  prechodné  umiestnenie  zariadenia  cirkusu,  lunaparku  a  iných  atrakcií  v  
určených lokalitách obce v dohodnutej lehote:
- cirkus …..............................................................................0,30 €/ m2  
- lunapark a iné atrakcie ….................................................0,30 €/ m2   
d/  za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebnej skládky v obci …... 0,30  €/m2/deň 
e/ za umiestnenie skládky tuhých palív: ….................0,30 €/m2/deň 
f/  za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode d/: 0,30 €/m2/deň 
g/  za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného      
priestranstva: 0,70 € / deň

b) za užívanie verejného priestranstva u stavebníkov s platným stavebným povolením, len 
na časť verejného priestranstva pred stavebným pozemkom ročne:

za  I.     rok                            10,00 €      
za  II.    rok                            20,00 €      
za  III.   rok                            33,20 €    

 
c)  za  trvalé  parkovanie  vozidla  a poľnohospodárskej  techniky  záberom  verejného 
priestranstva:
             a) do 10 m2                                     0,40 €/m2  za mesiac
             b) do 25 m2                                     0,60 €/m2  za mesiac
             c) nad 25 m2 – nad 12 t                 1,00 €/m2  za mesiac

 



7) Pri skládkach materiálu, tovaru do 7 dní sa  poplatok neplatí ak bol vydaný predchádzajúci súhlas 
obce.
 

§ 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania 
verejného priestranstva.

§ 9
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené :
a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo 

akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b)  trvalé  užívanie  verejného  priestranstva  označených  motorových  vozidiel  osôb 

zdravotne ťažko postihnutých /imobilných/.
       

 
§ 10

Oznamovacia povinnosť 
Daňovník je povinný oznámiť užívanie verejného priestranstva:

a)  pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr 1 deň pred začatím 
užívania,

b) pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky,
c)  pri ostatných spôsoboch užívania najneskôr v deň začatia  užívania.

 
§ 11

Spôsob vyberania dane
 

1)   Daň podľa položky § 7  ods. 6 a)  a –  g  sa platí  vopred v hotovosti  do pokladne Obce 
Martovce

2)   Daň podľa položky  § 7 ods. 6 b)  a   c) sa platí v hotovosti do pokladne obce, pri podaní 
písomného oznámenia

3)   Daň podľa položky  § 7 ods. 6 b)   a  c) sa vyrubuje rozhodnutím pri nesplnení oznamovacej 
povinnosti

 
Daň za predajné automaty

 
§ 12

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

 
§ 13

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

 
§ 14

Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

 



§ 15
Sadzba dane

1) Sadzba dane je  33,20 €  ročne za predajný automat obsahujúci najviac 10 druhov tovaru.
2) Sadzba dane je 66,40 €  ročne za predajný automat obsahujúci viac ako 10 druhov tovaru.
3) Sadzba dane je 166,00 € ročne ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo 
alkoholické nápoje.

 
§ 16

Spôsob vyberania dane
1) Daň sa vyrubuje platobným výmerom a je splatná do 30 dní  od daňovej povinnosti.
2) V ďalších  zdaňovacích  obdobiach  bez  vyrubenia  do  31.  januára  príslušného zdaňovacieho 
obdobia.
 

§ 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1)  Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia  predajného automatu na verejnom priestranstve, 
v budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva obci.
2) Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia prevádzkovania predajného automatu.

 
§ 18

Oznamovacia povinnosť
1) Prevádzkovateľ predajného automatu je povinný pred začatím prevádzkovania písomne oznámiť 
vznik daňovej povinnosti do 30 dní na  Obecný  úrad  Martovce
2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

a/ obchodné meno podnikateľa,
b/ sídlo, IČO,
c/ dátum umiestnenia,
d/ dátum začatia prevádzkovania,
e/ miesto umiestnenia,

 
§ 19

Oslobodenie od dane 
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:

a/ výlučne lístky hromadnej dopravy,
b/ predajný automat zdravej výživy,
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

 
  

Daň za nevýherné hracie prístroje
 

§ 20
Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje  sú hracie prístroje , ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu , pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“) sú:

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

hry
 

 



 § 21
Daňovník

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

§ 22
Základ dane

 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
  

§ 23
Sadzba dane 

Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  za  jeden  nevýherný  hrací  prístroj  na kalendárny  rok  podľa 
nasledovných druhov:
              Music box-                                                    34,00 € 
              Ostatné hracie automaty                               17,00 €   

 
§ 24

Spôsob vyberania dane 
Platobným výmerom do 15 dní od jeho právoplatnosti s uvedením spôsobu platby.

 
§25

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
1)  Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  umiestnenia  nevýherného  hracieho  prístroja  na  verejnom 
priestranstve,  v budovách  a iných  objektoch  viditeľných  a prístupných  z verejného  priestranstva 
obci.
2) Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

  
§ 26

Oznamovacia povinnosť
1)  Prevádzkovateľ  nevýherného  hracieho  prístroja  je  povinný  pred  začatím  prevádzkovania 
písomne oznámiť na  Obecný  úrad, umiestnenie hracieho prístroja.
2)  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto 
údajov:

a/ obchodné meno podnikateľa,
b/ sídlo, IČO,
c/ dátum umiestnenia,
d/ dátum začatia prevádzkovania,
e/ miesto umiestnenia.

 § 27
Záverečné ustanovenia 

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Martovce číslo 3/2012  o miestnych daniach a 
miestnom poplatku.
2) VZN  bolo  prerokované  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa  12.12.2013  a  schválené 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2013
3) VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 
V Martovciach , dňa 12.12.2013

 
                                                                                                Ing. István Keszeg
                                                                                                    starosta obce


