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Obec Hrubý Šúr v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 1  § 22 až  § 107 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE 
 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch  

na území obce 
Hrubý Šúr 

 
Úvodné ustanovenie 

§1 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 1 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 
2013 miestne dane: 
 
a. daň za psa 
b. daň za užívanie verejného priestranstva 
c. daň za nevýherné hracie automaty   
d. daň za predajné automaty  
e. ostatné poplatky 
 
2. Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 2 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ukladá s účinnosťou od 1. januára 
2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku je kalendárny rok.  
 

Čl. I 
DAŇ ZA PSA 

§ 2 
Predmet  dane 

 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. 
 

§ 3 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa 
b) držiteľom psa 

§ 4 
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
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§ 5 
Sadzba dane 

Sadzba dane je    4,00 €      na 1 psa 
 

§ 6 
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 alebo držiteľom psa. 
 

§ 7 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
1. Daňovník je povinný 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. 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  
30. apríla tohto zdaňovacieho obdobia. 

 
Čl. II 

DAŇ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§ 8 

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. 

 
§ 9 

Daňovník 
 

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

§ 10 
Sadzba dane 

 
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 

a) 3,34 €/deň (100,60 Sk/deň)  za 1 stánok za jednorazové užívanie verejného 
priestranstva  pri poskytovaní služieb a pri predaji tovarov 

b) 16,60 € (500,- Sk) za umiestnenie zariadenia cirkusu 
c) 23,23 € (700,- Sk) za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií 
     

2. Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve za  každý aj začatý    
      deň je 0,33 €/deň (10,-Sk/deň). 

§ 11 
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Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva. 
(2) Daňová povinnosť zaniká skončením užívania verejného priestranstva. 

 
§ 12 

Oznamovacia povinnosť 
 

(1) Daňovník je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti oznámiť 
vznik daňovej povinnosti správcovi dane  

(2) V prípade, ak daňovník bude užívať verejné priestranstvo na dobu neurčitú, je povinný 
oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti v deň zániku daňovej povinnosti. Pokiaľ 
deň zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo na deň 
pracovného pokoja, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti 
v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni zániku daňovej povinnosti.  
 

§ 13 
Platenie dane 

 
(1) Správca dane vyrubí daň  platobným výmerom do 5 dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia podľa § 12 odsek 1 tohto nariadenia. 
(2) Daň je splatná do 10 dní odo dňa doručenia platobného výmeru daňovníkovi. 
(3) Daňovník je povinný zaplatiť daň v lehote splatnosti formou prevodu sumy rovnajúcej 

sa vyrubenej dani na účet správcu dane alebo uhradením dane v hotovosti do pokladne 
správcu dane. 
 

Čl. III 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 14 
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 sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 
§ 15 

Daňovník 
 

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

§ 16 
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 
§ 17 

Sadzba dane 
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Sadzba dane za je 66,38 € (2 000,-Sk) za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 
§ 18 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov. 

 (2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov.  

 
§ 19 

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 ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia. 
 

 
Čl. IV 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
§ 20 

Predmet dane 
 

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

(2) Predajnými automatmi podľa odseku 1 sú najmä: 
a) automaty vydávajúce potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov; 
b) automaty vydávajúce teplé alebo studené nápoje; 

 
§ 21 

Daňovník 
 

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

§ 22 
Základ dane 

 
Základom dane je počet predajných automatov. 

 
§ 23 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 33,20 € (1 000,- Sk) 
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§ 24 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov. 
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov.  
 

§ 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 ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 
 

Čl. V 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
§ 26 

 
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
b) fyzická osoba, ktorá na území obce užíva byt, nebytový priestor alebo záhradu 
c) právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na 

podnikanie 
d) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania 

3. Poplatníkom je každá osoba z domácnosti 
4. Ak má poplatník v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba 

z dôvodu trvalého pobytu. 
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 
6. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec v dvojtýždenných intervaloch. 
 

§ 27 
Sadzba poplatku 

 
1. Odvoz komunálneho odpadu – fyzické osoby  
 a. Sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu uloženého v 110 a 120 litrových 
kuka nádobách je  18,00 €/osobu/rok.  

b. Zľava na každého ďalšieho občana v domácnosti je 25% to jest.  
13,50 €/osoba/rok. 
  c. Na  jednu kuka nádobu má nárok každý dom, ktorý má zvlášť súpisné číslo, 
výnimku tvoria domy s číslami, kde sú dva domy pod jedným číslom. Na druhú kuka nádobu 
majú nárok občania, ktorí sú piati alebo viacerí  v jednej domácnosti.  

d. V ostatných domácnostiach za ďalšiu kuka nádobu je poplatok 25,00 € ročne.  
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2. Odvoz komunálneho odpadu – právnické osoby 
 - Bufet Mičurín      30,00 € 
 - Ponopan – Katona      23,00 €  
 - EL TRAS       75,00 €  
 - Slovenská pošta š.p.      27,00 €  
 - Pohostinstvo U Vľaďuša                                  55,00 €  
 - Jednota Coop                                     80,00 €  
            - Piesok – SK s.r.o.           22,00 €  
            - Poplatok za 1 100 litrovú nádobu je                      220,00 €  

- Stolárska dielňa  Farkaš Norbert    22,00 €  
- Rajský Dániel, B. c.                                                  22,00 €  
- Karácsony Csaba      22,00 € 
- Imex Šaľa       22,00 € 
- Pizzéria SG       85,00 € 
- Planeta Food s. r. o.      22,00 € 
- Kama stavebniny               220,00 € 
- Kaderníctvo Hegyiová Erika    22,00 € 
- Kaderníctvo Varga Melinda    22,00 € 
- Kozmetika Kiššová Miriam     22,00 € 
- Masážny salón Katona Réka    22,00 € 
- Createrra s. r. o.      22,00 € 
 

 
§ 28 

Zníženie a odpustenie poplatku 
 

(1) Poplatok sa zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za určené obdobie, za ktoré 
poplatník preukáže na základe nasledovných podkladov: 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
Podklady: potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu,  

potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.. 
 
 

§ 29 
Splatnosť poplatku 

 
Poplatník je povinný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť naraz 
na obecnom úrade v Hrubom Šúri v hotovosti do 31. januára daného roku. Po zaplatení obdrží 
nálepku, ktorú musí nalepiť na kuka nádobu. V opačnom prípade od 1. februára odpad nebude 
odvezený.    
 

 
Čl. VI 
§ 30 

Ostatné poplatky 
 

1. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase je 1,66 € ( 50,- Sk) 
2. Poplatok za užívanie spoločenskej miestnosti za deň 

a. domáci 
jubilejná oslava -          34,00 € (1 024,- Sk) 
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kar -                              17,00 € (512,- Sk) 
b. cudzí                             67,00 € (2 018,- Sk) 
       

3. Poplatok za užívanie telocvične na ZŠ             17,00 € (512,- Sk) 
4. Poplatok za kopírovacie práce 

a. za stranu veľkosti A4 –                          0,10 € (3,- Sk) 
b. za stranu  veľkosti A4 obojstrannú  -     0,16 € (5,- Sk) 
c. za stranu veľkosti A3 -                           0,20 € (6,- Sk) 
d. za stranu A3 obojstrannú -                     0,26 € (8,- Sk) 

5. Poplatok za posielanie faxu je                           1,66 € (50,- Sk) 
 

Čl. VII 
§ 31 

Spoločné ustanovenie 
 

1. Miestne dane a poplatok možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky 
oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. 

2. Výnos z miestnych daní a miestneho poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku 
sú príjmom rozpočtu obce. 

3. Správu daní vykoná obec Hrubý Šúr 
 

§ 32 
Záverečné ustanovenia 

 
 1. Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr o miestnych poplatkoch na 
rok 2012. 

2. Vyvesené dňa: 10. 12. 2012 
3. Zvesené dňa:    31. 12. 2012 
4. Schválené uznesením č. 62/2012 zo dňa 03.12.2012 obecného zastupiteľstva 

v Hrubom Šúri. 
5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013 
 

 
 
 
 
 
 
V Hrubom Šúri    
 

                                                                               Ing. Ladislav Gujber 
                                                                                 Starosta obce     


