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Obec Litmanová, Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 

4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade so súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

sa uznieslo na vydaní tohto 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Litmanová 

o miestnych daniach a ostatných poplatkoch 

na území obce Litmanová 
 

 

A. DAŇ ZA PSA 
1 

Základné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Obec Litmanová ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň za 

psa. 

 

2 

Predmet úpravy VZN 
 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Litmanová právnickou 

alebo fyzickou osobou. 

 

3 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 5,00 Eur. 

 

4 

Oslobodenie od dane 
 

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických 

osôb v prípade: 

- ak daňovníkom je nevidomá osoba 

2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na 

oslobodenie od dane. 

 

 

 

 

 

 



B. DAŇ ZA UBYTOVANIE 
1 

Základné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník, základ dane u dani za 

ubytovanie na území obce sú uvedené v § 37 - 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a 

doplnkov. 

Obec Litmanová ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň za 

ubytovanie. 

 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 

apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných 

kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, 

zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v 

rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

3. Základom dane je počet prenocovaní. 

 

2 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 40 a § 41 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane 0,50 

€ na osobu za jedno prenocovanie. 

2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

V rámci oznamovacej povinnosti  je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí, 

zmenách a skončení prevádzkovania tohto zariadenia a uviesť: 

a) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov 

ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia 

b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, 

priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. 

3. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný na účely tejto dane viesť si evidenciu 

ubytovaných osôb v „ knihe ubytovaných“, ktorá obsahuje najmä: meno a priezvisko 

ubytovaného, rodné číslo (prípadne dátum narodenia), adresu trvalého pobytu, deň príchodu a 

deň odchodu, výšku vybraného poplatku. 

4. Platiteľ dane je povinný správcovi dane vždy štvrťročne do 10 – teho dňa nasledujúceho 

štvrťroka predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte 

ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území obce 

samostatne. 

5. Náležitosti oznámenia stanoví správca dane. 

6. Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná od vyrubenia do 15 dní. 

7. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom 

na účet správcu dane, alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na základe 

Rozhodnutia, ktoré obdrží platiteľ v písomnej alebo elektronickej forme od správcu dane. 

 

 



C. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

1 

Základné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník, základ dane u dani za 

predajné automaty na území obce sú uvedené v § 44 - 51 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

Obec Litmanová ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň za 

predajné automaty. 

 

2 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane 

nasledovne:  

- vo výške 10,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok  

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 

ukončenia ich prevádzkovania. 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (počet predajných  automatov, 

evidenčné čísla) 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. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 

januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

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

dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 2, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

 

 

D. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

1 

Základné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník, základ dane u dani za 

nevýherné automaty na území obce sú uvedené v § 52 - 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

Obec Litmanová ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza miestnu daň za 

nevýherné hracie prístroje. 

2 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane 

nasledovne: 

- 10,00 €  za jeden mechanický prístroj – biliard, šípky, stolný futbal, stolný hokej iné 

mechanické prístroje a kalendárny rok. 



Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu 

obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji: výrobné číslo nevýherného hracieho 

prístroja, názov a miesto prevádzky  v ktorej je nevýherný hrací prístroj umiestnený druh, typ a 

názov nevýherného hracieho prístroja, dátum začatia alebo ukončenia prevádzky nevýherného 

hracieho prístroja.  

Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov: daňovník je povinný viditeľne 

označiť každý predajný automat identifikačnými údajmi s uvedením názvu prevádzkovateľa, 

adresy miesta prevádzkovania, identifikačného čísla, výrobného čísla a dátumom začatia 

prevádzkovania.  

 

 

E. OSTATNÉ POPLATKY 
 

a) Poplatok za použitie domu smútku                 30,00 € 

b) Poplatok za rozhlasovú reláciu       5,00 € 

c) Poplatok za prenájom priestorov na OÚ (zasadačka) max. na 2 hodiny  5,00 €  

 

 

F. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Správu miestnych daní vykonáva Obecný úrad Litmanová. 

 

1. Miestne dane možno platiť 

a) prevodom na účet, 

b) v pokladni OcÚ Litmanová, 

c) poštovou poukážkou. 

2. Dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na eurocent nadol. 

3. Výnos z miestnych daní vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto 

daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce. 

4. Ak si daňovník,  poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť,  povinnosť zaplatenia dane,  podľa 

tohto VZN,  správca dane,  uplatní voči nemu sankciu v zmysle zákona SNR č. 563/2009 Zb. o 

správe daní /daňový poriadok / v znení neskorších predpisov. 

5. Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach správy miestnych daní 

podľa všeobecného predpisu o správe daní. 

 

 

G. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Týmto VZN sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová č. 4/2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa  

14.12.2022 uznesením č. 9/2/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.  

 

 

 

 

                                  Mgr. Nataša Hlinková 

                                        starostka obce 

 


