
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Terchová 

č.5/2012 
O miestnych daniach a poplatkoch 

 
§ 1 

 Základné  ustanovenie 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Terchovej 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 znení neskorších 
predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2013  toto VŠEOBECNE 
ZÁVAZNÉ NARIADENIE  O MIESTNYCH DANIACH. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sadzby a podmienky určovania 

a vyberania miestnych daní vyberaných v Obci Terchová a upraviť ostatné s tým 
súvisiace náležitosti..  

 
 
 

§ 2 
Druhy daní 

 
Obec Terchová ako správca dane ustanovuje tieto miestne dane (ďalej len dane): 
 
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 
    
 

§ 3 
DAŇ ZA PSA  

 
1) Predmet dane 
 
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
 
2) Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa  
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 
3) Základ dane 
Základom dane je počet psov. 
 



4) Sadzba dane 
 

a) Daň za jedného psa sa stanovuje ročne. 
b) V bytových domoch na území celej obce sa daň stanovuje vo výške 40€.  
Za druhého a každého ďalšieho psa v bytových domoch zaplatí daňovník daň vo 

výške 80€. 
c) V rodinných domoch sa daň stanovuje vo výške 6€.  
Za druhého a každého ďalšieho psa v rodinných domoch zaplatí daňovník daň vo 

výške 8€. 
d) V objektoch kde sa vykonáva podnikateľská činnosť sa daň stanovuje vo výške 

70€.  
Za druhého a každého ďalšieho psa v podnikateľských objektoch zaplatí daňovník 

daň vo výške 100€. 
  

 
5) Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
Daňová povinnosť vzniká pre daňovníka prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 
mesiacov alebo vek psa dovŕšil 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 
psa.   
                                            
6) Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 
a) Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov 

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. 

b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie  splatná naraz v 
termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 
podľa čl. 5, Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

 
7) Oslobodenie 
 
Od dane je oslobodený: 
a) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím 
b) pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku 
 

§ 4 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

  
1) Predmet dane 
a)Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú 

najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, trhovisko, verejná zeleň v obci. 
V pochybnostiach je správca dane oprávnený rozhodnúť, či ide o verejné 
priestranstvo. 



 
b) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to: 

ba) umiestnením exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie 
pohostinských, cukrárenských a reštauračných služieb pred prevádzkarňou 
povolenou Obcou Terchová                   

bb) umiestnením predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na 
trhovom mieste povolenom Obcou Terchová 

bc) umiestnením cirkusov a varieté 
bd) umiestením technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií 
be) umiestnením zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu  
bf) umiestením prenosných reklamných zariadení 
bg) rozkopaním miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo 

vykonávania údržby inžinierskych sietí  
 
c) Predmetom dane je uzavretie, resp. vyhradenie celého (alebo aj časti) verejného 

priestranstva na parkovanie vozidiel účastníkov rôznych spoločenských akcií a to 
iba počas konania týchto akcií.  

d) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie 
dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore alebo trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 
2) Daňovník 
 
Daň platí právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely 
uvedené v čl.1) odstavec b),c) a d).  
 
3) Základ dane 
 
a) Základom dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl.1) odstavec b), písm. 

ba) až bf) je veľkosť plochy užívaného priestranstva a príslušná sadzba dane. 
b) Základom dane za plochu podľa čl.1) odstavec b), písm. bg) sa považuje šírka 

a dĺžka výkopu.  V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj 
výmera dotknutej zelene. 

c) Základom dane za parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva podľa čl.1) odstavec c) a d) , je doba parkovania a príslušná sadzba 
dane. 

                                                          
4)Sadzba dane 
 
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl.1) odstavec b), písm. ba) 
až bf))  sú nasledovné: 
čl. 1) odstavec b), písm. ba) 0,3 € za m2 /deň 
čl. 1) odstavec b), písm. bb) 4,0 € za m2 /deň (pri poľnohosp. produktoch sa 

poskytuje 50% zľava, t. j. 2,0 € za m2/deň)  
čl. 1) odstavec b), písm. bc) 0,4 € za m2 /deň  
čl. 1) odstavec b), písm. bd)  20,0 € /deň za každých 30 m2  (okrem masových 

podujatí, kde výška dane bude stanovená verejnou súťažou)           
čl. 1) odstavec b), písm. be) 0,5 € za m2 / deň - do 7 dní 
          4,0 € za m2 / deň - viac ako 7 dní 
čl. 1) odstavec b), písm. bf) 4,0 € za m2 / deň 



čl. 1) odstavec b), písm. bg) 1,0 € za m2 / deň 
      h/   čl. 1) odstavec c) za:  - osobný automobil    5,0 € /deň 
                                      - autobus                  15,0 € /deň  
                                    - motocykel              2,0 € /deň 
      i/   čl. 1) odstavec d) za: - osobný automobil    2,0 € /deň 
                                        - autobus                          8,0 € /deň 
                                        - motocykel          1,2 €/deň  
                                                           
5) Oznamovacia povinnosť 
 
a) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane  začatie užívania verejného 
priestranstva podľa čl.1) odstavec b), písm. ba) až bf))  a požiadať o súhlas 
k takémuto užívaniu. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené 
užívanie verejného priestranstva. 
              
6) Platenie dane 
 
V prípade jednorazového užívania verejného priestranstva je daň splatná pred 
začatím užívania verejného priestranstva a daňovník je povinný zaplatiť daň naraz za 
celé obdobie užívania verejného priestranstva . 
                                             

§ 5 
 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
                                                        
1)Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania  (ďalej len zariadenie). 
 
2)Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
 
3)Základ dane 
                    
Základom dane je počet prenocovaní. 
 
4)Sadzba dane 
Sadzba dane je 0,6 €/osoba/prenocovanie 
 
5)Vyberanie dane 
a) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 

ubytovanie poskytuje. 
b) Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne 

oznámiť najneskôr do 30 dní správcovi dane. 
c) Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú 

evidenciu (ďalej len evidenciu), ktorá musí obsahovať tieto údaje: 
      ca)  meno a priezvisko a rok narodenia ubytovaného 
      cb)  číslo občianského preukazu alebo číslo cestovného dokladu a miesto trvalého 

pobytu  ubytovaného  
      cc)  deň príchodu a odchodu ubytovaného 



      cd)  dôvod neplatenia dane v prípade ak ide o osobu podľa čl. 6. 
d)  Údaje uvedené v ods. c) je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa, 

okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je povinný 
platiteľ vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa. 

e) Platiteľ je ďalej povinný: 
ea) predkladať Obecnému úradu v Terchovej v termíne do 10. dňa v mesiaci za 

uplynulý     kalendárny mesiac mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie 
eb) vybratú daň poukázať na účet Obce Terchová , najneskôr do 10. dňa 

v mesiaci za      uplynulý kalendárny mesiac. 
 
6)Oslobodenie 
Od dane je oslobodený: 
a) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím  
b) osoba do 15 rokov veku  

 
 

§ 6 
 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

1)Predmet dane 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar 
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 
 
2)Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 
prevádzkuje. 
 
3)Základ dane 
Základom dane je počet predajných automatov. 
 
4)Sadzba dane 
 
Sadzba dane je 100,0 € za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok.  
 
5)Vznik a zánik daňovej povinnosť 
 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov 
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
6) Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 

a) 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, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie  splatná naraz v 
termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 
podľa čl. 5), správca danej vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia za ktoré bola daň zaplatená. 



d) Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných 
identifikačných údajov aj identifikačné údaje predajných automatov, miesto ich 
prevádzkovania a deň začatia, resp. ukončenia prevádzkovania predajných 
automatov.  

e) Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa jej 
vzniku správcovi dane 

 
 

§ 7 
 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

1)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). 
 
2)Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 
prístroje prevádzkuje. 
 
3)Základ dane 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 
4)Sadzba dane 
Sadzba dane je 200,0 € za nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 
5) Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 
 
6)Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

a) 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. 

b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie  splatná naraz v 
termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi  

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 5, 
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia za ktoré bola daň zaplatená 

 d) Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných 
identifikačných údajov aj identifikačné údaje nevýherných hracích prístrojov, 
miesto ich prevádzkovania a deň začatia, resp. ukončenia prevádzkovania 
nevýherných hracích prístrojov. Deň začatia, resp. ukončenia prevádzkovania 
nevýherných hracích prístrojov musí preukázať vierohodným dokladom, ako je 
napríklad zmluva s vlastníkom nehnuteľností, v ktorej sa nevýherný hrací prístroj 
prevádzkuje. 



e) Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa jej 
vzniku správcovi dane. 

 
 

§ 8 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
1)Spoločné ustanovenia 
 

a)Daň uvedenú v § 2 bod (1) až bod (5) vyrubí Obec Terchová platobným výmerom 
alebo dodatočným platobným výmerom. 

b) Ak nebudú dane zaplatené včas alebo v správnej výške, správca dane vyrubí 
sankčný úrok rozhodnutím podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov, okrem dane za užívanie verejného priestranstva, 
parkovanie na vyhradenom priestore verejného priestranstva a parkovanie mimo 
stráženého parkoviska. 

c) Daň sa zaokrúhľuje na celé € smerom nahor. 
d)Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa 

v konaní vo veciach miestnych daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

 
e)Tomu, kto nesplnil v lehote určenej týmto VZN povinnosť nepeňažnej povahy, 

môže obec v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov uložiť 
pokutu. 

 
2)Kontrolná činnosť 
 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia na 
území obce Terchová vykonávajú: 
a) starosta obce 
b) poverení pracovníci Obecného úradu 
c) obecná polícia 
d) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Terchová v rozsahu svojich právomocí 
daných zákonom o obecnom zriadení 
 
3)Priestupky a sankčné opatrenia  
 
Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch , v znení neskorších 
predpisov sa dopustí ten, kto: 
a) si nesplní oznamovacie povinnosti vyplývajúce z tohto VZN   
b) užíva cesty a miestne komunikácie podľa osobitného predpisu ako zvláštne 
užívanie komunikácie bez povolenia  
c) neoprávnene užíva verejné priestranstvo 
d) užíva verejné priestranstvo nad rámec povolenej plochy záberu verejného 
priestranstva, plochy rozkopávky, zariadenia staveniska 
e) si nesplní povinnosť pri dani za ubytovanie v zmysle §5. 
 



4)Správa dane 
 
Správu dane vykonáva Obec Terchová v zastúpení Obecným úradom v Terchovej 
a je oprávnená kontrolovať správnosť výpočtu výšky príslušnej miestnej dane. 
 
5) Zrušovacie ustanovenia 
 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnych daniach č.7/2004 a doplnok VZN č.1/2012. 
 
6)Účinnosť 
 
a) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Terchovej 
uznesením č. 10/2012  dňa 7.12.2012. 
b) Návrh VZN č.5/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli obce Terchová a na 
internetovej adrese obce  od  22.11.2012 do 6.12.2012. 
c) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od  11.12.2012 do 31.12.2012 a 
nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia dňa 1.01.2013 
 
 
 
 
 
 
V Terchovej, 31.12. 2012                                             V a l l o Viktor 
                                                                                 starosta obce Terchová 
 
 


