
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany  č. 7/2015
o miestnej dani za ubytovanie, za nevýherné hracie automaty, za 

predajné automaty a užívanie verejného priestranstva 
Obec Bžany Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) 
a g)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov 
a v súlade  s §  36  a súvisiacich  ustanovení  zákona  č.  582/2004  Z.z.  o miestnych  daniach 
a miestnom poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších 
zmien 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce  Bžany

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 
až  36  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.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec Bžany ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň za 
ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje,  daň za predajné automaty, daň za užívanie 
verejného priestranstva
užívanie verejného priestranstva.



Obec  Bžany  na svojom území ukladá  týmto VZN  tieto miestne dane:
a/ daň za ubytovanie,
b/  daň za nevýherné hracie prístroje.
c/  daň za predajné automaty 
d/  daň za užívanie verejného priestranstva

(3) Obec  Bžany na svojom území ukladá  samostatnými VZN daň z nehnuteľnosti a 
daň za psa ako ajmiestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady.

(4)Zdaňovacím  obdobím miestnych daní   a  to  dane  z nehnuteľností,  dane  za  psa 
a dane za nevýherné hracie automaty, dane za predajné automaty   je  kalendárny rok.

Daň za ubytovanie
§ 3

Správca dane
Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 

zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Základom dane je počet prenocovaní. 

(4) Sadzba dane  je  0,50 eura na osobu a prenocovanie. 

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje a ktorý je povinný:
          a) viesť preukázateľnú evidenciu ubytovania na účely dane,
          b) polročne odviesť daň obcí.
2) Daň sa neplatí :
          a) za lôžka využívané na charitatívne účely,
          b) za lôžka na organizovaný pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi materských škôl,  
základných a stredných škôl.

O vybratej  dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe ubytovaných".  Daň za 
ubytovanie  prevádzkovateľ  vyberá  pri  nástupe  daňovníka  do  zariadenia,  v hotovosti 
a v eurách. 

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 
náležitosťami. 

(6) Daň prevádzkovateľ  odvádza  obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/  podľa knihy ubytovaných a kópií príjmových dokladov odvod v hotovosti do pokladne 
obecného úradu :
a to  v týchto lehotách  :  vždy po skončení  kalendárneho mesiaca do 3.dňa   nasledujúceho 
mesiaca.

     
      Daň za nevýherné hracie prístroje

                                                                   § 4 

1) Miestnou daňou 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.

2) Nevýherné hracie prístroje sú : 
a) elektronické prístroje na počítačové hry,



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

                                                      
Daňovník

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

Základ dane
Základom dane je jeden nevýherný hrací prístroj.

Sadzba dane

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje v obci Bžany a Valkov za l nevýherný hrací prístroj 
a kalendárny rok sa určuje takto:
a) elektronické prístroje na počítačové hry (napr. hry s joystickom)  - 33,20 eura
b) mechanické prístroje ( napr. biliard, šípky, stolový futbal)  - 66,40 eura 
c) elektronické prístroje (napr. music box) -99,60 eura
d) bowling  /jedna dráha/ - 66,40 eura 
e) prístroje na počítačové hry v internetových kaviarňach -33,20 eura
f) ostatné nevýherné hracie prístroje –33,20 eura

Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť.
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinností a v najneskôr v tento deň 
zaplatiť  daň   na  zdaňovacie  obdobie  alebo  pomernú  časť  dane  za  zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(2) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať:
a) meno a priezvisko a adresa prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
b) dátum inštalácie nevýherného hracieho prístroja,

c) miesto, kde je nainštalovaný nevýherný hrací prístroj,
                 počet nevýherných hracích prístrojov,

d) druh alebo iná presnejšia identifikácia nevýherného hracieho prístroja,
e) podpis prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja.

(3) V ďalších  zdaňovacích  obdobiach  je  daň  za  zdaňovacie  obdobie  splatná  bez 
vyrubenia do 31. januára za toto zdaňovacie obdobie.

(4) Ak daňová  povinnosť  zanikne  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia  a daňovník  to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 
a správca  dane  vráti  pomernú  časť  dane  za  zostávajúce  mesiace  zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

(5) Oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, adresa prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
b) dátum zániku daňovej povinnosť
c) dôvod zániku daňovej povinnosti,
d) druh alebo iná presnejšia identifikácia nevýherného hracieho prístroja,.
e) Podpis prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja. 

Daň za predajné automaty



§ 5

Predmet dane

Predmetom  dane  za  predajné  automaty  sú  prístroje  a automaty,  ktoré  vydávajú  tovar  za 
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

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

Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

a) Sadzba dane za predajné automaty je:  
                 a) 16,59 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru     
                     najviac 10 druhov tovarov,

           b) 33,19 € ročne za predajný automat ponúkajúci v skladbe viac ako 10 druhov 
tovaru,
           c)  66,38 € ročne za predajný automat ponúkajúci v skladbe tovaru alkoholické 
nápoje a tabakové výrobky

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom v mesiaci, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

Správca dane
Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 
automatov

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.

2. Daňovník  je  povinný  na  výzvu správcu  dane  predložiť  inventárny zoznam evidencie 
predajných automatov.

1. Správca dane na rok 2015 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave
                                         

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 6

Vymedzenie predmetu dane



Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú  pozemky v obci Bžany k.ú Bžany a to 

1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobité užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú  verejne  prístupné  pozemky vo  vlastníctve  obce  (ulica,  cesta, 
chodník a verejná zeleň), všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej  dĺžke 
a v celej svojej šírke od krajnice po krajnicu, upravená plocha pre chodenie obyvateľov na 
celom území obce, všetky neknihované parcely v intraviláne obce

2.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, trvalého parkovania vozidiel a podobne.
3.V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta obce.

 Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového 
vozidla   za účelom podnikania v obci Bžany sú :

      a/predajné miesto pred obecným úradom
      b/ predajné miesto pred potravinami 
    Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 1,66 eura za každú aj začatú hodinu a 
jedno parkovacie miesto.

b)   Pozemky v obci Bžany - rekreačnej oblasti Domaša Valkov 
1. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:

a) Užívanie verejných priestranstiev počas LTS
b) Užívanie verejných priestranstiev počas konania hromadných akcií             

                              
                                                                Daňovník  

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

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestoru 
v m2 alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane

Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za : 
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,33 €/m2 a deň,
b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,33 €/m2 a deň,
c) predaj použitie trhového miesta 1,65 €,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m2 plochy a deň 

0,066 €, 
      e)   umiestnenie skládky viac ako na 7 dní 0,033 €/m2 a deň 
      f)    trvalé parkovanie vozidiel : 

     -       osobné motorové vozidlo 0,165 € ročne,
     -       nákladné motorové vozidlo 33 € ročne

Vznik a zánik daňovej povinnosti

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



Správca dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva  a  dočasné  parkovanie  motorového  vozidla  na  vyhradenom  priestore 
verejného priestranstva.
 4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa VZN rozumie
      a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

b/ umiestnenie stavebného zariadenia , predajného zariadenia , zariadenia cirkusu, 
zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

      c/ umiestnenie skládky,
            d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

      e/ vyhradené predajné miesto,
 5. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá verejné priestranstvo užíva.
 6. Základom dane  za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 

 
       7. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,34 eura za každý aj začatý deň
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba  0,34 eura za každú začatú hodinu a 
jedno parkovacie miesto.
       8.Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania  verejného  priestranstva  .Daňovník  je  povinný  osobne  alebo  písomne  podať 
oznámenie o začatí  užívania verejného priestranstva ,  výnimočne v deň , v ktorom sa má 
realizovať užívanie verejného priestranstva.

1. Daň vyberá obec nasledovným spôsobom : 
a/ do pokladne OcU

        b/ na účet obce  č. účtu SK17 5600 0000 0036 1089 2003

Sadzby dane
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,50€/m2 a deň,
b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,33 €/m2 a deň,
c) predaj použitie trhového miesta 1,65 €,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m2 plochy a deň 

0,066 €, 
      e)   umiestnenie skládky viac ako na 7 dní 0,033 €/m2 a deň 
      f)    trvalé parkovanie vozidiel : 

     -       osobné motorové vozidlo 0,165 € ročne,
     -       nákladné motorové vozidlo 33 € ročne.

1. Cenník za užívanie verejných priestranstiev  obce Bžany k.ú. Valkov počas LTS bude 
určený každoročne osobitným uznesením obecného zastupiteľstva  pred  otvorením 
LTS



Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:

a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva.

Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 
užívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie,  z ktorých je  výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-
prospešné účely

b) kultúrne,  športové,  cirkevné,  environmentálne  akcie  usporiadané  bez  vyberania 
vstupného

c) predaj  ľudovo-umeleckých  predmetov  na  kultúrnych  podujatiach  a  príležitostných 
trhoch

d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e) účely  umiestnenia  predajného  zariadenia  a zariadenia  určeného  na  poskytovanie 

služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
f) umiestnenie  stavebného  lešenia,  stavebného  materiálu  a stavebných  zariadení  za 

účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce

Zníženie dane
Správca  dane  môže  znížiť  sadzbu  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva,  za  účelom 
uskutočnenia akcií a podujatí s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti 
obce.  O zníženie  dane  požiada  daňovník  najneskôr  7  dní  pred  dňom  začatia  osobitného 
užívania verejného priestranstva.

§ 7

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bžany sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 05. 
01. 2015  uznesením č. 7/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 05.01.2015

                                                                                          JUDr. Mária Kasičová
     starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli v obci BŽANY dňa: 23.12.2014

VZN zvesené z úradnej tabule v obci BŽANY, dňa: 02. 01. 2015

VZN nadobúda účinnosť dňa: 05. 01. 2015



. 


