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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Hrubý Šúr o miestnych daniach na území obce 
Hrubý Šúr 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 98, 
§ 29, § 36, § 43, § 59 a § 51 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
582/2004 Z. z.“)vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 

§1  Základné ustanovenia 

1) Obec Hrubý Šúr ukladá s účinnosťou od 01.01. 2023 tieto miestne dane: 
 a)  daň z nehnuteľnosti, 
 b)  daň za psa, 
 c)  daň  za užívanie verejného  priestranstva,  
 d)  daň za ubytovanie, 
 e)  daň za predajné automaty,  
 f)  daň za nevýherné hracie prístroje. 
 

2) Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní. 
 
3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní v ods. 1) písm. a, b, e, f je kalendárny rok. 

 

http://www.hruby-sur.sk/


 

Časť I 

Daň z nehnuteľnosti 
 
 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 2   Základ dane 

1) Správca dane pre výpočet dane z pozemkov na území obce Hrubý Šúr používa ako základ dane 
z pozemkov hodnotu pozemku uvedenú v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 

 
2) Hodnota pozemku na území obce Hrubý Šúr je nasledujúca: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady  0,6416 Eur/m2, 
b) trvalé trávne porasty  0,0972 Eur/m2, 
c) záhrady 1,85 Eur/m2, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    
využívané vodné plochy  0,0331 Eur/m2,  
e) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 Eur/m2, 
f) stavebné pozemky  18,58 Eur/m2. 

 

§ 3  Sadzba dane 

1)  Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hrubý Šúr ročnú sadzbu dane z pozemkov 
nasledovne: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,70 %,  
b) záhrady 0,70 %, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 %,  
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  
    využívané vodné plochy 0,60%,  
e) stavebné pozemky 1,30%.  
 
2)  Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
trvalé trávnaté porasty v katastrálnom území obce Hrubý Šúr  ako súčin výmery pozemku, hodnoty 
pozemku uvedeného v  § 2 a sadzby uvedenej v bode 1) § 3 tohto VZN. 
 
 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 4  Sadzba dane 

1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Hrubý Šúr ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:     



a) 0,20 Eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  
b) 1,30  Eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
c) 0,30 Eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  
d) 0,40 Eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 
e) 1,30 Eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu , 
f) 1,30 Eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , 
g) 0,50 Eur za ostatné stavby. 

 2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  
 0,07 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
3) Správca dane určuje koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby. Hodnota koeficientu je 10.  

 
§ 5  Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z nehnuteľností pre 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
b) pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam, 
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
 

 

Časť  II 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 6  Predmet  dane 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. 

   § 7  Daňovník 

1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa 
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

§ 8  Základ dane 

1) Základom dane je počet psov. 

§ 9 Sadzba dane a vyrubovanie dane 

1) Sadzba dane je 6,00 Eur za jedného psa. 



§ 10  Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 6 tohto VZN, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 
pes prestal byť predmetom dane. 

 
 

Časť III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 11 Predmet dane 

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.  
 
2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
 
3) 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, trvalé parkovanie vozidla. 

 
§ 12 Daňovník 

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

 
§ 13 Sadzba dane 

1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 
a) 20,00 €/deň za 1 stánok za jednorazové užívanie verejného priestranstva pri poskytovaní služieb 

a pri predaji tovarov pri organizovaných podujatiach, 
b) 40,00 € /deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
c) 400,00 € za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií. 

 
2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 5,00 €/deň za  jednorazové užívanie verejného 
priestranstva pri poskytovaní služieb a pri predaji tovarov. 

 
3) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve za každý aj začatý deň je 5,00 
€/deň. 
 

§ 14 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

 



§ 15 Oznamovacia povinnosť 

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, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto a obdobie užívania verejného priestranstva. 

 

Časť IV 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 16 Predmet dane 
 
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení alebo v inom zariadení.  

§ 17 Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti 
 
1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
 
2)  Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe 
poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo 
jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.  
 
3) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné 
ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálne platformy 
s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie. 

 
 

§ 18 Základ dane 
 
1) Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa 
dane v jednom kalendárnom roku. 

§ 19 Sadzba dane 
 
1) Sadzba dane je 0,50 Eur na osobu a prenocovanie. 

§ 20 Paušálna daň 
 
1) Správca dane ustanovuje paušálnu sadzbu dane vo výške 10 Eur. 
2) Paušálna sadzba dane je sadzba dane na jedno lôžku z ubytovacej kapacity zariadenia na kalendárny 

rok. 
3) Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia 

za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň 
sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí. 



 

§ 21 Oznamovacia povinnosť 
 
1) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného 

ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenia poskytovania odplatného prechodného 
ubytovania je povinný oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného 
prechodného ubytovania. Platiteľ je povinný oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre 
určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. 

2) Platiteľ dane je povinný viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné 
ubytovanie poskytované. 

3) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca 
platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. 

4) Platiteľ dane oznamuje obci základ dane do  25. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca. Do tejto 
lehoty je aj povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť správcovi dane. 

5) Platiteľ dane odvádza miestnu daň za ubytovanie týmito spôsobmi: 
a) v hotovosti do pokladne správcu dane,  
b) bankovou kartou cez POS terminál,  
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane č. SK20 1111 0000 0066 0249 7007. 
 

Časť V 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 22 Predmet dane 

1) 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) Nevýhernými hracími prístrojmi podľa odseku 1) tohto VZN sú: 

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

                                                                      § 23 Sadzba dane  

1) Sadzba dane je 70 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

 

                          § 24 Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  

1) Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýhernom hracom prístroji, a to výrobné číslo, 
druh a názov nevýherného hracieho prístroja, počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, 
dátum začatia prevádzkovania. Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzke, kde je nevýherný hrací 
prístroj umiestnený a na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole 

 

 

 



Časť VI 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 25 Predmet dane 

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

§ 26 Daňovník 

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

§ 27  Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

§ 28 Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 40 Eur. 

§ 29 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. 

                     

Časť VII 

   § 30 Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje 

 

(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné 
hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho  obdobia, v ktorom mu vznikla 
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla 
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný 
podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.   



(5) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému  priznaniu 
k týmto daniam. 

(5) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí 
správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú 
časť dane. 

(7) Správca dane nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň  za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prístroje pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3 Eur. 

 

Časť VIII 
 

§ 31 Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN o miestnych daniach  a poplatkoch schválené uznesením č. 
76-OZ/2019 zo dňa 09.decembra 2019.  

(2) Toto VZN obce Hrubý Šúr  o miestnych daniach  a poplatkoch bolo   schválené uznesením č. 12-
OZ/2022 dňa 12.12.2022  a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.      

                

V Hrubom Šúre, dňa 12.12. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Adrián Takács 
                                                                                    starosta obce     


