
 
 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Marianke sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení ( ďalej len „VZN“): 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. (1/2011) 

 
 „o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 

ubytovanie, o dani za nevýherné hracie prístroje “ 
 

 
 

Obec Marianka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, 36, 43, 59 zákona číslo 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e 

 
DAŇ ZA PSA 

§ 1 
Predmet dane, základ dane, sadzba dane 

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

právnickou osobou, resp. vo vlastníctve alebo  držbe uvedených osôb. 
2.   Predmetom dane za psa nie je : 

a/   pes chovaný na vedecké  účely  
b/  pes umiestnený v útulku zvierat  
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím  

3.   Základom dane je počet psov. 
4.   Sadzba dane je 10 EUR  za  jedného psa a kalendárny rok. 

 
§ 2 

Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovníka 
 

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

 
2. 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.  

 



§ 3 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane 

do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
2. Ak daňovník prihlási psa do evidencie psov v zmysle zákona 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, má sa za to, že je splnená aj oznamovacia 
povinnosť podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a tohto VZN. 

3. Obec vyrubí za prvé zdaňovacie obdobie daň platobným výmerom. V ďalších  
zdaňovacích  obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie  splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

5. Spôsoby vyberania dane: 
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Marianke  
b) poštovou poukážkou 
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Marianka. 
 
 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§ 4 

Predmet dane 
 

l. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

2.  Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky  vo 
vlastníctve alebo správe obce, všetky miestne komunikácie, cesta III. triedy v zastavanom 
území obce a priľahlé chodníky, všeobecne prístupné a užívané plochy a námestia, 
cestičky pre chodcov a cyklistov, verejné parkoviská, odstavné plochy a nástupištia 
verejnej autobusovej dopravy, spevnené plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, 
plochy verejnej zelene, verejne prístupné rozptylové plochy priľahlé k športoviskám. 
Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  

3.  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  alebo predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, sezónnej terasy reštauračného alebo 
pohostinského zariadenia, 
b) umiestnenie skládky materiálu, /palivové drevo, piesok, štrk, uhlie, koks, drobný stavebný 
materiál a pod./, umiestnenie stavebného zariadenia, kontajnera, zabezpečovacieho zariadenia 
pri padaní omietky, 
c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla počas 
hromadných podujatí akéhokoľvek druhu,  
d) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení, 
f) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií, 
g.) umiestnenie rozkopávky, resp. prevádzkového výkopu. 

4. Definície pojmov: 



Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom 
priestranstve, ktorý organizačne, priestorovo a technologicky patrí k priľahlej prevádzkarni. V 
dočasne vymedzenom priestore, v ktorom môžu byť umiestnené stoly, stoličky a slnečníky, sa 
poskytujú rovnaké služby a za rovnakých podmienok ako v prevádzkarni. 

Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym 
prácam, najmä stroje, zdvíhacie zariadenia, rúrkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny. 

Zariadením slúžiacim na poskytovanie služieb,  alebo predajným zariadením je stánok s 
dočasným stanovišťom a prenosné predajné zariadenie, ktorým sa rozumie predajný stôl, pult, 
stojan, roznáškový kôš, ložná plocha vozidla, pojazdná predajňa a pod. 

Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 
priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby, ktorý je vyznačený dopravnými značkami podľa osobitného 
predpisu(1). Trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého vozidla podľa osobitného 
predpisu (2), obytného automobilu alebo obytného prívesu na tom istom mieste. 

Rozkopávka  je osobitným užívaním verejného priestranstva, formou zriadenia 
prevádzkových výkopov, ohraničených bezpečnostným ohradením, ktoré sú dôsledkom 
vykonávania výkopových prác najmä z dôvodu zriaďovania a vykonávania plánovaných 
opráv a údržby podzemných vedení inžinierskych sietí všetkého druhu, vrátane prípojok 
k týmto sieťam, povolenom príslušným cestným správnym orgánom podľa osobitných 
predpisov (3), /rozkopávkové povolenie/.  

 
§ 5 

Daňovník 
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
2. Ak užíva tú istú časť verejného priestranstva niekoľko užívateľov spoločne, je každý z 

nich platcom dane. Všetci zodpovedajú spoločne a nerozdielne za platenie celej dane, 
prípadne podielu dane,  ktorý určí správca dane. Ktorýkoľvek daňovník môže zaplatiť 
všetky podiely dane. 

 
§ 6 

Základ dane 
 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 a počet začatých dní užívania verejného priestranstva, pokiaľ nie je 
stanovené inak. 
 

§ 7 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je: 
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  alebo predajného 
zariadenia: 0,5 EUR/m2/1deň, alebo  

- pri predajnom zariadení do 10 m2  paušálna suma    4,5 EUR/1deň 
                                                 
1 Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) 
2 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
3 Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) 



- pri predajnom zariadení do 15 m2  paušálna suma    6,5 EUR/1deň 
- pri predajnom zariadení do 20 m2  paušálna suma    8,5 EUR/1deň 
- pri predajnom zariadení nad 20 m2  paušálna suma    12 EUR/1deň 

 
b/ za umiestnenie sezónnej terasy reštauračného alebo pohostinského zariadenia:                  
0,5 EUR/m2/1deň, alebo 

- pri rozlohe  do 20 m2  paušálna suma     8,5 EUR/1deň 
- pri rozlohe  do 50 m2  paušálna suma     22 EUR/1deň 
- pri rozlohe  do 80 m2  paušálna suma     34 EUR/1deň 
- pri rozlohe  nad 80 m2  paušálna suma     40 EUR/1deň 
 

c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií: 0,5 EUR/m2/1deň 
alebo 

- pri rozlohe  do 100 m2  paušálna suma     24 EUR/1deň 
- pri rozlohe  nad 100 m2  paušálna suma     40 EUR/1deň 

 
d/  za umiestnenie skládky materiálu, /palivové drevo, piesok, štrk, uhlie, koks, drobný 
stavebný materiál a pod./, umiestnenie stavebného zariadenia, kontajnera, zabezpečovacieho 
zariadenia pri padaní omietky: 0,5 EUR/m2/1deň  
 
e/ za umiestnenie rozkopávky : 

- ak žiadateľom o rozkopávkové povolenie je fyzická osoba nepodnikateľ 4 €/m2/1deň 
- ak žiadateľom o rozkopávkové povolenie právnická osoba alebo fyzická osoba 

podnikateľ 6 €/m2/1deň 
 
f/ za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 10 EUR/m2/1 rok, alebo 
− pre osobné motorové vozidlo  paušálna suma    50 EUR/1rok 
− pre nákladné motorové vozidlo alebo autobus paušálna suma  100 EUR/1rok 
 
g/ za dočasné parkovanie vozidla počas hromadných podujatí na verejných priestranstvách: 
0,5 EUR/m2/1deň, alebo 
− pre osobné motorové vozidlo paušálna suma    2 EUR/1deň 
− pre nákladné motorové vozidlo alebo autobus paušálna suma  10 EUR/1deň 
 
h/ za umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 0,50 EUR/m2/1deň 
 
i/  za umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií        
0,50 EUR/m2/1deň zabratím Námestia 4 apríla  paušálna suma 50 EUR/1deň  
 

§ 8 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 
užívania verejného priestranstva. Pri určení dane sa považuje časť kalendárneho dňa za celý 
deň a časť 1 m2 plochy užívaného verejného priestranstva za celý m2. 
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane na písomné 
požiadanie vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň 
zaplatená. Pomerná časť sa vráti za zostávajúce mesiace, ktoré nastali po oznámení 
daňovníkom. Ak sa daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení, správca dane 
vyrubí novým platobným výmerom pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie. 



2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane – Obci Marianka vopred, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
3. Daň sa vyrubí platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti 
platobného výmeru. Daň možno zaplatiť aj v hotovosti do pokladne obecného úradu 
v Marianke, o čom obec vydá daňovníkovi potvrdenie.  
4. Daň sa vyberá odo dňa začatia užívania verejného priestranstva do dňa, keď daňovník  
preukázal, že užívanie verejného priestranstva skončilo, alebo v prípade umiestnenia zariadenia 
bolo toto zariadenie odstránené a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 
§ 9 

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 
 
1. Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva je: 
 a) užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktorej organizátorom alebo 
spoluorganizátorom je obec, jej príspevková alebo rozpočtová organizácia, 
 b)  užívanie verejného priestranstva na akciu alebo podujatie, ktoré sa využívajú na 
nekomerčné účely (napr. športové, benefičné akcie, charitatívne, cirkevné, sociálne, 
vzdelávacie podujatia a pod.). 
c) užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 
pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) 
alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 
(ZŤP-S) a za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve občana, ktorý sa 
stará o rodinného príslušníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, s ktorým žije 
v spoločnej domácnosti. 
2. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 
podľa ods. 1 predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej 
povinnosti. 
 
 

 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 10 
Predmet dane 

l. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 
ubytovacom zariadení . 
2.Ubytovacie zariadenie pre účely tohto nariadenia sú: hotel, garni hotel, horský hotel, motel, 
botel, penzión, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, ubytovanie na súkromí, izba, 
objekt, prázdninový byt. 

 
§ 11 

Ohlasovacia povinnosť a ukončenie prevádzkovania 
 
l. Každý kto prevádzkuje ubytovanie v zmysle tohto VZN má povinnosť ohlásiť túto 
skutočnosť správcovi dane - Obci Marianka do jedného mesiaca od začatia prevádzkovania 
ubytovania osôb.  
2.V prípade ukončenia prevádzkovania ubytovania je prevádzkovateľ povinný do konca 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal prevádzkovať ubytovanie nahlásiť jeho 
ukončenie. 

 
 



§ 12 
Základ dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§ 13 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane sa určuje 0,5 EUR na osobu a prenocovanie. 

 
 

§ 14 
Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné 
ubytovanie poskytuje. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne 
ubytuje. 

Spôsoby vyberania dane – daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa doručenia 
platobného výmeru a to: 

• v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Marianke 
• poštovou poukážkou 
• bezhotovostným prevodom na účet Obce Marianka 

 
§ 15 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie a spôsob úhrady  
 

1.Prevádzkovateľ vedie o dani zaplatenej daňovníkom  dennú evidenciu v „knihe 
ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená vo zviazanom zošite autorizovanom  
správcom dane so zreteľným číselným označením strán. V knihe ubytovaných platiteľ vedie 
najmenej tieto údaje: 

•  meno a priezvisko ubytovaného 
• číslo dokladu totožnosti 
•  miesto trvalého pobytu 
• dátum príchodu, odchodu a počet 

prenocovaní 
• výšku a dátum zaplatenej dane. 

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

3. Prevádzkovateľ je povinný: 
• Predložiť správcovi dane písomné vyúčtovanie zaplatenej dane 

a kópiu knihy ubytovaných v termíne  najneskôr do desať dní po 
uplynutí  príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý vyúčtovanie 
predkladá.  

• Predložiť správcovi dane knihu ubytovaných ku kontrole 
kedykoľvek na jeho požiadanie. 



 
 

§ 16 
Splatnosť dane 

 
Daň je splatná po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom bolo ubytovanie poskytnuté. 
Správca dane do desať dní od predloženia písomného vyúčtovania dane a kópie knihy 
ubytovaných osôb vyrubí  prevádzkovateľovi daň ktorá je splatná do 15 dní odo dňa 
právoplatnosti platobného výmeru. Prevádzkovateľ daň uhradí v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu v Marianke, prevodom, alebo poštovou poukážkou na bankový účet 
obecného úradu. 
 

 
 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

§ 17 
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. 
2. Nevýherné hracie prístroje sú: 
a/ elektronické prístroje na počítačové hry 
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
 

§ 18 
Daňovník, základ dane, sadzba dane 

 
l. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 
2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
3. Sadzba dane je 100 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 
§ 19 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Prevádzkovaním sa rozumie umiestnenie 
nevýherných hracích prístrojov v prevádzkarni daňovníka bez ohľadu na to, či  sú nevýherné 
hracie prístroje aktuálne funkčné, alebo nie. 
 

§ 20 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
l. Daňovník je povinný oznámiť vznik i zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
2. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 
a v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  



 
§ 21 

Záverečné ustanovenie  
 
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa, dani za užívanie 
verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za nevýherné hracie prístroje sa zrušuje 
VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie a nevýherné hracie 
prístroje č. 6/2008  
2.Obecné zastupiteľstvo obce Marianka sa  na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za 
psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za nevýherné hracie 
prístroje uznieslo dňa 13.04.2011 uznesením číslo 2011/2-9. 
 

 
 

§ 22 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňa    01. januára  2012 s výnimkou ustanovení §4 až §9 
týkajúcich sa dane za užívanie verejného priestranstva, ktoré nadobúdajú účinnosť 15 dňom 
od dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 

 
 
                                                                                      JUDr.  Radovan Jurika 
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 Vyvesené:   
 
 
 Zvesené:         
 


