
1  

 
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  DUCOVÉ 
 

O MIESTNYCH  DANIACH  
 na území obce Ducové 

 
Číslo 03/2011                                                                     
 
Obec Ducové 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  ustanovuje: 

                                                                    
PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
§ 1 

 
1. Obecné zastupiteľstvo v obci  Ducové podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a  s  účinnosťou od 1. januára 2012 

 pre rok 2012: 
a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 
d) daň za predajné automaty 
e) daň za nevýherné hracie prístroje 
f) daň za jadrové zariadenie 
 
 
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b),c), d),  
e), f)  je kalendárny rok. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

                                                 § 2 
Daň z nehnuteľností zahŕňa  
 
a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 
 

 
Čl. I. 

D A Ň   Z     P O Z E M K O V 
 

§ 3 
Daňovník 

1)   Daňovníkom dane z pozemkov je:  
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       a)   vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností 
       b)  správca pozemku  vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce,                                                                                                     
             alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku. 
2) Daňovníkom dane z pozemkov je: 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na  
 obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného  
 právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. 

            3)      Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá         
pozemok skutočne užíva. 

4)     Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z                    
         pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  
         Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a  
         ostatní spoluvlastníci zaň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  
      

§ 4 
Predmet dane 

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území Ducové v tomto 
členení : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 
b) trvalé trávnaté porasty 
c) záhrady 
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
f) zastavané plochy a nádvoria 
g) stavebné pozemky 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 

2. Predmetom dane z pozemkov nie sú 
      a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú     

                             predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov 
                         b) pozemky,  na ktorých sú postavené pozemné komunikácie 

3. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa  
katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie do lesného pozemku  
do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán. 

 
4.   Na účely zákona č.  582 /2004 Z .z. a tohto VZN  sa za stavebný pozemok 
považuje aj pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo 
v právoplatnom stavebnom povolení vydanom  v spojenom územnom a stavebnom 
konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru 
stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí 
o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až do nadobudnutia 
právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia. 
5.  Za  ostatné hospodársky využívané vodné plochy  podľa ods.1 písm. e) sa považujú 

vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny 
alebo iných živočíchov  na produkciu rastlinných alebo iných produktov. 

 6.   Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 8 ods.2 
sa považujú za pozemky podľa odseku  1 písm. e). 

 
 
 

§ 5 
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Základ dane 
1. Základom  dane z pozemkov pre pozemky  orná pôdy, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením   výmery pozemkov v m2 
hodnoty pôdy  za 1 m2  podľa zák. č. 582/2004 Z. z.  0,7010 €/m². 

       
2. Základom  dane z pozemkov pre pozemky  trvalé trávnaté porasty je hodnota                                              

pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pôdy za 1 m 2 podľa   
zák. č. 582/2004 Z. z.  0,0965 €/m2 . 

     
3  . Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy je             
      hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2   a hodnoty pozemku  
      zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

 
 4.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavené plochy a nádvoria,    
      a ostatné plochy je hodnota   pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 

a hodnoty pozemkov  za 1 m2  podľa zák. č. 582/2004 Z. z. 1,3277 € /m2 . 
 
 5.  Základom dane z pozemkov  pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená  

 vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemkov  v m2 podľa zák. č. 
582/2004   Z. z. 13,2775 €/m2 . 
 

§ 6 
Sadzba dane 

1. Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v k. ú. Ducové  uvedená v § 4 ods. a), 
b), d) e)  je : 

 
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady         na 0,40 % zo základu dane 
trvalé trávnaté porasty                                               na 0,50 % zo základu dane 
lesné pozemky  na ktorých  sú hospodárske lesy     na 0,50 % zo základu dane 
rybníky s chovom rýb a  ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy                                              na 0,50 % zo základu dane      
 

2. Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v k. ú. Ducové  uvedená v § 4 ods. c), f), 
g),  h)   je 
 

      záhrady                                                                         na 0,50 % zo základu dane 
      zastavané plochy a nádvoria                                       na 0,50 % zo základu dane 
      stavebné pozemky                                                        na 0,50 % zo základu dane 
      ostatné plochy okrem stavebných pozemkov            na 0,50 % zo základu dane 
 
     

Čl. II. 
D A Ň    Z O     S T A V I E B 

 
§ 7 

Daňovník 
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo 

vlastníctve štátu  alebo správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo 
vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len vlastník stavby). 
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2. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo 
stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak 
sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní 
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

 
§ 8 

Predmet dane 
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, v k. ú. Ducové v tomto členení : 

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hos- 
podárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie  inej  ako vlastnej                                                                    
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu, 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, 

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu, 

g) ostatné stavby. 
 
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby,  ktoré majú jedno alebo viac nadzemných  

alebo podzemných podlaží alebo  ich časti spojené so zemou pevným základom, 
na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie 
nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu 
vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv, že sa stavba 
prestala užívať. 

 
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby: 

a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, 
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a  

rozvodov tepelnej energie. 
 

§ 9 
Základ dane 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 
 
 

§ 10 
Sadzba dane 

1.  Upravená ročná sadzba dane zo stavieb  za každý aj začatý  m 2  zastavanej plochy  
     v  k. ú. Ducové  je : 
a)  0,070 €/m2 za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej    
                 stavby, 
b)  0,033 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané 
     na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 
     hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej   pôdoho- 
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    spodárskej produkcie a stavieb na administratívu, 
c) 0,15 € /m2 stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 

    individuálnu    rekreáciu, 
d) 0,20 €/m2samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží    
      a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 
                 domov, 
e) 1,00 €/m² priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace                   

stavebníctvu  s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, 
    f)  0,50 €/m² za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

                administratívu, 
g)  0,165 €/m² ostatné stavby. 
 

 
2. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a strop- 

nou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa 
na účely tohto VZN, považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou 
konštrukciou. 
 

3. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň  podlahy alebo jej časť  
nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom  
5,00 m po obvode stavby. 
 

4. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 
1 alebo  2, daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa 
vypočíta pomerná  časť dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby 
podľa ods. 1 alebo  2 a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane, pomerné 
časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej časti stavby využívanej na 
jednotlivé účely podľa ods. 1) alebo 2)  k celkovej podlahovej ploche stavby. 

 
Čl. III. 

D A Ň   Z   B Y T O V 
 

§ 11 
Daňovník 

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo 
správca  bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo 
nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového 
priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník bytu!). 

 
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, 

daňovníkom dane z bytov je každý spolumajiteľ podľa výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane 
z bytov je jeden z nich a ostatní za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. 

§ 12 
Predmet dane 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty alebo 
nebytové priestory. 

§ 13 
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Základ dane 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 
v m2. 
 

§ 14 
Sadzba dane 

1.  Upravená ročná sadzba dane z bytov  za každý aj začatý m 2 v k. ú. Ducové je : 
      0,070 €/m² za byty,   

0,033 €/m² za nebytové priestory,   
0,20 €/m²  za garáž  v bytovom dome. 

     
 

Čl. IV. 
§ 15 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené : 

a) pozemky, vo vlastníctve Obce Ducové, ktorá je správcom dane,  
b)  pozemky, na ktorých sú cintoríny,            

             c)  pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
             d)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
             e)   pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré sú v užívaní obce, 

 f)   pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou   
      slúžiacou  na vykonávanie náboženských obradov. 

2. Od dane zo stavieb, bytov a nebytových priestorov sú oslobodené : 
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce,  
b) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, 
c) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obra- 

dov  cirkví a náboženských spoločností. 
 

§ 16 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po  
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva 
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovníkom stane vlastník nehnuteľnosti 1. 
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

 
2. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňo- 
vacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, 
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia  sa neprihliada,  ak tento zákon 
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu 
roka daňová  povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. 

 
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho    
obdobia  je povinná  oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik 
alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto 
skutočností do 30 dní  odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. 
  

§17 
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Daňové priznanie 
1. Daňovník  dane z nehnuteľností  je povinný podať daňové priznanie prvýkrát 

do 31. januára. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením 
v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať priznanie do 15 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti. 
V ďalších rokoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 31. januára 
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť len ak 
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena 
sadzieb dane z nehnuteľností. 

                
2. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlast- 

níctve  viacerých osôb,  priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba . 
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili 
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane 
pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.  
 

3.   Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti  rozhodujúce na  
výpočet dane a daň si sám vypočítať. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v r. 
2011  predloží k nahliadnutiu  doklad o nadobudnutí (kúpna, darovacia zmluva, 
dedičské rozhodnutie a pod.) 

 
4.   Daňovník ak ide o fyzickú   osobu je povinný uviesť v priznaní aj meno,   

 priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú    
 osobu  alebo osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné         

                   meno alebo názov. 
                  Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.  

 Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.            
  

§18 
Vyrubenie dane 

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov  vyrubí správca dane v roku 2012 
do 15. mája 2012.  
 

§19 
Platenie dane 

 
1.   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v roku 2012  do 31.mája 2012. 
2.  Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 16,50 € a právnickej osobe 
166,00 € môže sa uhradiť v štyroch rovnakých splátkach  a to  najneskôr do 31. 
marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka. 
 
 

 
T R E T I A        Č A S Ť 

DAŇ    ZA    PSA 
 

§ 20 
Predmet dane 

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

 
                                                            § 21 

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je : 
a) vlastníkom psa, 
b) držiteľom  psa, ak sa nedá preukázať,  kto psa vlastní. 
 
 

§ 22 
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
 

§ 23 
Sadzba dane 

Sadzba dane za jedného psa je v k. ú. Ducové : 
a) v rodinných domoch                                         4,00 €  
 
b) v obytných domoch                                          4,00 € 
  
c)  právnické osoby                                               4,00 €  
   
Sadzba dane za každého ďalšieho psa              7,00 €   

 
§ 24 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom psa. 
 

§ 25 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi  
    dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na    
    zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace  

       zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
      
  2.  V roku 2012 je daň za zdaňovacie obdobie splatná do 31.januára  2012.  
 
  3 . Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a   
        daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku  
       daňovej povinnosti. 
 
   

ŠTVRTÁ    ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

 
§ 26 

Predmet dane 
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(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva.  
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie 
sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, 
predajného zariadenia. 

§ 27 
Daňovník 

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

§ 28 
Základ dane 

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

§ 29 
Sadzba dane 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj 
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň: 

            -   jednorazová denná sadzba dane za 1m2        0,50 € 
     
                 -  mesačná paušálna sadzba dane             za 1m²                               2,00 €  

 
§ 30 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného 
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného 
priestranstva. 
 

§ 31 
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 platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je 
daň splatná v lehotách určených obcou. 
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi 
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

 
§ 31 a 

Oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného  priestranstva 
          1.  Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené podujatia kultúrne,  

športové,  kultúrno-spoločenské, výchovno-vzdelávacie, šport, ochranu životného 
prostredia za  predpokladu,  že na týchto podujatiach sa nevyberá vstupné. 

 
P I A T A    Č A S Ť 
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DAŇ   ZA   PREDAJNÉ   AUTOMATY 
 

§ 32 
Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 

 
§ 33 

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

§ 34 
Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 
 

§ 35 
Sadzba dane 

Sadzba dane za predajné automaty je 83,00 € za automat a kalendárny rok. Ak sa 
v skladbe ponúkaného tovaru nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické 
nápoje je sadzba dane za jeden automat a kalendárny rok 165 ,00 €. 
 

§ 36 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov            
     a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 
2.  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením  
     týchto údajov : 

a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby 
b) meno a sídlo u právnickej osoby 
c) dátum umiestnenia predajného automatu a začatie jeho prevádzkovania 

 
§ 37 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi  
     dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na  
     zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace       

        zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
   2.  V roku 2012  je daň  za zdaňovacie obdobie splatná do 31. mája 2012. 
   3.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez  
         vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
    4.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník 
         to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
 

Š I E S T A   Č A S Ť 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
          § 38 

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

2. Nevýherné hracie prístroje sú : 
a) elektronické prístroje na počítačové hry 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na 

zábavné hry. 
 

§ 39 
Daňovník 

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

§ 40 
Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

§ 41 
Sadzba dane 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 83,00 € za jeden hrací prístroj za 
kalendárny rok. 

§ 42 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných         
   hracích   prístrojov a zaniká dňom skončenia prevádzkovania. 
 

           2. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj  štítkom  
    s uvedením  týchto údajov : 
     -  meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby 
     -  meno a sídlo u právnickej osoby 
     - dátum umiestnenia  nevýherného hracieho prístroja a začatie jeho    

             prevádzkovania 
 

§ 43 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti  
     správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote  
     zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na  
     zostávajúce  mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová  
     povinnosť. 
 
2. V roku 2012 je daň za zdaňovacie obdobie splatná do 31.mája 2012. 
 
3.  V ďalších zdaňovacích obdobiach  je daň na zdaňovacie obdobie splatná  
      bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
 
4.   Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňov- 
       ník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
       povinnosti. 
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S I E D M A      Č A S Ť 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA 

 
§ 44 

Predmet dane 
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom 
prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia („ďalej len jadrové 
zariadenie“) a to aj časť kalendárneho roka. 
 

§ 45 
Daňovník 

Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 
 

§ 46 
Základ dane 

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Ducové  2 631 918 m2, 
ktoré sa nachádza  v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od 
zdroja v Jaslovských Bohuniciach nad 10 km do 20 km.  
 

§ 47 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,0006 eura za m² katastrálneho územia podľa zákona č. 
467/2009 zo dňa 22. októbra 2009 účinnosť od 1. decembra 2009 pre 
nasledujúci rok 2011.  

§ 48 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového 
zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora 
jadrového zariadenia. 

§ 49 
Oznamovacia povinnosť 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti 
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 
 

§ 50 
Vyrubenie dane 

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho 
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok  § 73 zákona 467/2009. 
 

§ 51 
Platenie dane 

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru/ § 73 ods.6 zákona 
467/2009.  

 
 
 
 

Ȏ S M A  Č A S Ť 
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SPOLOČNÉ USTANOVENIE 

 
§ 52 

Správa dane 
 Správu miestnych daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) vykonáva  obec Ducové. 
 

§ 53 
Rozpočtové určenie miestnych daní 

   Výnos daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) vrátane pokuty a sankčného úroku 
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú  príjmom rozpočtu Obce Ducové. 

 
 § 54 

Konanie 
V konaní vo veciach miestnych  daní a poplatku sa postupuje podľa Z. z.  
č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov  v znení neskorších predpisov. 

             
 D  E V I A T A   Č A S Ť 

 
§ 55 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie  o miestnych daniach zo dňa 13.12.2010 číslo 04/2010. 
2. Obecné zastupiteľstvo obce Ducové  schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach číslo 03/2011 dňa 23.11.2011 uznesením č. 46/11. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.  
 

  Ducové, dňa 23.11.2011 
                   
                                                                                          
 

        
 
        Mária Koláriková  

                  starostka obce  
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