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Obec Slovenská Volová vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

v súlade s ustanoveniami §4, odsek 3 písm.c) a odsek 5 písm. a) bod 6 a §11, odsek 4 písm.d) 

a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNYCH DANIACH  

NA ÚZEMÍ OBCE 

 

§1  

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce („nariadenie“) upravuje sadzby daní z nehnuteľností na 

území obce Slovenská Volová 

1/ daň z pozemkov 

2/ daň zo stavieb 

3/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

                      

                                                                        a  

na svojom území ukladá miestne dane 

1/ daň za psa 

2/ daň za užívanie verejného priestranstva 

3/ daň za predajné automaty 

4/ daň za nevýherné hracie prístroje 

§2 

Základné ustanovenia 

 

Správu daní z nehnuteľností a miestnych daní vykonáva obec Slovenská Volová (ďalej aj 

„správca dane“). 

 

§3 

Sadzba dane z pozemkov 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a)za ornú pôdu, za trvalé trávne porasty, vinice, chmeľnice, ovocné sady – 0,5% zo základu 

dane 

b)za záhrady – 0,5% zo základu dane 

c)za zastavané plochy a nádvoria – 0,5% zo základu dane 

d)za lesné pozemky na ktorých sú hospod. lesy – 2,0% zo základu dane 

e)za stavebné pozemky – 0,5% zo základu dane 

f)za hospodársky nevyužívané vodné plochy – 1,0% zo základu dane 



g)za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,5% zo základu 

dane 

h)za ostatné plochy – 0,5% zo základu dane 

 

§4 

Sadzba dane zo stavieb 

 

1/Správca dane určuje pre stavby na území obce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

začatý m2 zastavanej plochy : 

a)za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – 

0,033€ 

b)za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu – 0,033€ 

c)za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu – 0,165€ 

d)za samostatne stojacie garáže – 0,132€ 

e)za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – 

0,331€ 

f)za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – 0,331€ 

g)za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – 0,033€ 

 

2/Správca dane určuje príplatok 0,04 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 

podlažia pre stavby uvedené v ustanovení §5 tohto nariadenia. 

 

3/Ak pomerná časť stavby slúži na podnikanie, ročná sadzba je 0,0431€ za m2 podlahovej 

plochy slúžiacej na podnikanie. 

 

§5 

Sadzba dane z bytov 

 

Správca dane určuje pre byty na území obce ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  : 

a) za byty – 0,033€ 

b) za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť – 0,033€ 

c) za nebytové priestory, ktoré slúžia ako garáž – 0,132€ 

 

  

§6 

Spoločné ustanovenia pre dane z nehnuteľností 

 

Správca dane nevyrubí daňovníkovi daň z nehnuteľnosti, ak jej výška v úhrne za zdaňovacie 

obdobie nepresiahne sumu 3,0€ 

 

 

 



§7 

Sadzba dane za psa 

 

Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane za psa- za každého jednotlivého psa 6€ 

  

§8 

Oslobodenie od dane za psa 

 

Správca dane oslobodí daňovníka od dane za psa, ak daňovník je registrovaným členom 

Kynologického klubu Slovenska. Daňovník si oslobodenie od dane uplatní predložením kópie 

členského preukazu. 

 

§9 

Verejné priestranstvo 

 

Verejným priestranstvom obce pre účely miestnej dane za užívanie verejného priestranstva je 

a) miestne komunikácie 

b) chodníky 

c) námestie  v obci 

d) neknihované parcely v intraviláne obce 

 

§10 

Osobitné užívanie verejného priestranstva obce 

 

Osobitným užívaním verejného priestranstva obce pre účely miestnej dane za užívanie 

verejného priestranstva je 

a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

b) umiestnenie predajného zariadenia 

c) umiestnenie lunaparku a ďalších atrakcií 

d) umiestnenie skládky 

e) trvalé parkovanie motorového vozidla 

 

§11 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

 

 Správca dane určuje sadzbu dane za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

-podľa § 10, písm. a) až d) tohto nariadenia vo výške 0,331€ 

-podľa §11, písm. a) až e) tohto nariadenia vo výške 0,497€ 

 

 

§12 

Náležitosti oznamovacej povinnosti k osobitnému užívaniu verejného priestranstva 

 

Daňovník vo svojom oznámení o osobitnom užívaní verejného priestranstva uvedie : 

-meno, priezvisko, titul. Dátum narodenia, adresu trvalého pobytu-ak je daňovníkom fyzická 

osoba 



-obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, identifikačné údaje štatutárneho zástupcu-ak je 

daňovníkom právnická osoba 

-údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: účel, miesto obdobie a rozlohu osobitného užívania 

verejného priestranstva  

§13 

Sadzba dane za predajné automaty 

Správca dane určuje na svojom území ročnú sadzbu dane za predajné automaty-za každý 

jednotlivý predajný automat sumu 100€. 

§14 

Spôsob vedenia evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov 

 

Daňovník vedie preukaznú evidenciu predajných automatov : 

-výrobné číslo predajného automatu 

-dátum začatia prevádzkovania predajného automatu 

-označenie prevádzky a miesta. Kde je predajný automat umiestnený 

-obchodné meno daňovníka, sídlo. Identifikačné číslo daňovníka 

-označenie predajného automatu identifikačným štítkom na viditeľnom mieste 

 

Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie predajných 

automatov umiestnených na území obce 

 

§15 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 

 

Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane za každý jednotlivý nevýherný hrací 

prístroj vo výške 33€. 

 

§16 

Spôsob vedenia evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích 

prístrojov 

 

Daňovník vedie preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov 

-výrobné číslo prístroja 

-dátum začatia prevádzkovania prístroja 

-označenie prevádzky a miesta. kde je prístroj umiestnený 

-obchodné meno daňovníka, sídlo. identifikačné číslo daňovníka 

-označenie prístroja identifikačným štítkom na viditeľnom mieste 

 

Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích 

prístrojov umiestnených na území obce 

 

§17 

Spoločné ustanovenia pre správu miestnych daní 

 

Správca daní nevyrubí daňovníkovi daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 

hracie prístroje ak výška jednotlivej dane v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahne výšku 

5,0€. 



§18 

Prechodné ustanovenia 

 

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty 

a nevýherné hracie prístroje podané daňovníkmi do 31.12.2018 ostávajú v platnosti. 

 

Správca daní podľa tohto nariadenia vyrubí miestne dane prvýkrát k 1.1.2020. 

 

§19 

Záverečné ustanovenia 

 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web sídle obce od 11.11. do 26.11.2019 

 

 

Na VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Volová na svojom zasadnutí dňa 

26.11.2019 

 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a web sídle obce dňa 27.11.2019. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

       ------------------------------------------------ 

                 Pavol Šimurda 

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


