
Dodatok č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY

č. 83
o miestnych daniach a miestnom poplatku

Obecné zastupiteľstvo Smižany podľa § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a na základe § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  s účinnosťou od 1. januára 2010 mení dodatkom č. 1 
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 83 o  miestnych daniach a miestnom poplatku  (ďalej len 
VZN č. 83) takto: : 

I.  – Rušia sa v celom znení VZN č. 83 hodnoty  uvádzané v Sk.

II. - Článok 2 – Daň za psa – bod 8  a 11 menia takto:

    8. S p l a t n o s ť: 
    a) Vyrubená daň je splatná do 30 dní odo dňa vyhotovenia platobného výmeru, najskôr však do   

         15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

                b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia: 

  - daň do výšky 20,- € vrátane - jednorázovo do 31. januára príslušného  zdaňovacieho       

    obdobia.

  - daň nad 20,- €  je splatná v troch splátkach, a to prvá do 31.1., druhá splátka do 30.6., 

     tretia do 30.9.

   11. Oslobodenie od dane za psa podľa ods. 10 musí vlastník psa alebo držiteľ psa uplatniť a 
podmienky preukázať každoročne do 15. januára, resp. do 30 dní od nadobudnutia psa v priebehu 
kalendárneho roka. Na zmeny v nároku na oslobodenie v priebehu roka sa neprihliada.

III. - Článok 4 – Daň za ubytovanie:  –  mení sa znenie v bodoch č. 4., 7.b), 8. a 9.  takto:

4. Sadzba dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení v obci Smižany činí 0,50 € za osobu. 

    Základom dane je počet prenocovaní. Daň sa určí vynásobením počtu prenocovaní sadzbou dane.

7. Registračná povinnosť 

b/  Platiteľ  dane  je  povinný  viesť preukázanú  evidenciu  ubytovaných  fyzických  osôb  v  knihe 
ubytovaných  písomne alebo v elektronickej  forme.  V knihe ubytovaných  vedenej písomne  je 
platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane na registráciu 
do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane je povinný predložiť každú ďalšiu knihu 
ubytovaných  na  registráciu  pred  uskutočnením  prvého  zápisu.  Ak  platiteľ  dane  vedie  knihu 
ubytovaných v elektronickej  forme,  musí táto spĺňať požiadavky na predpísanú evidenciu 
podľa bodu 7.  d).  Platiteľ  dane na  používanie  tejto  formy knihy  ubytovaných vyžiada si 
súhlas   správcu  dane.  K  vyúčtovaniu  dane  za  ubytovanie  predloží  výpis  o  ubytovaní  za 
príslušné zdaňovacie obdobie. 
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8. Platiteľ dane  je povinný si u správcu dane vyzdvihnúť bloky na vyberanie dane za ubytovanie a 
tieto vyúčtovať správcovi dane. Staré neplatné bloky dane za ubytovanie je povinný vrátiť.
9. Daň za ubytovanie je splatná na základe predloženého vyúčtovania na predpísanom tlačive 
(príloha č. 9 k VZN):
- pri daňovej povinnosti do 100,- € vrátane za kalendárny rok  do 30.12.bežného roka
- pri daňovej povinnosti nad 100,- €  do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení 
kalendárneho štvrťroka, okrem IV. štvrťroka kalendárneho roka, pre ktorý je určený deň 
splatnosti 30.12.  
Správca dane následne môže vykonať kontrolu správnosti vyúčtovania a prípadne rozdiely 
z vyúčtovania upraví rozhodnutím. Vyúčtované rozdiely sú splatné do 15 dní od 
právoplatnosti  rozhodnutia.

IV. - Článok 5 -  Daň za predajné automaty – bod 8. mení sa takto

8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia: 

- daň do výšky 100 € vrátane jednorázovo do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

- daň nad 100 €  je splatná v dvoch splátkach, a to prvá do 31.1., druhá splátka do 30.6., 

V. - Článok 6  - Daň za nevýherné hracie prístroje – nahrádza sa novým znením:

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“/.  Na  začatie  a 
pokračovanie  hry  sa  do  nevýherných  hracích  prístrojov  vkladajú  mince  alebo  bankovky  v 
tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene alebo žetóny. 

2. Nevýherné hracie prístroje umiestnené v pohostinských a reštauračných zariadeniach 
sú: 
a/ elektronické prístroje na počítačové hry  (počítače určené na hry)
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry  (biliard, 
    stolný tenis, stolný futbal, šípky a pod.)

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

4. Základom dane je počet nevýherných prístrojov.
5.  Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje:

  a/ elektronické prístroje na počítačové hry - 165,96 €  ročne
  b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry -  33,- €   
      ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik  daňovej 
povinnosti  správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti  zaslaním vyplneného 
registračného  listu  k dani  za  nevýherné  hracie  prístroja  (príloha  č.  10  k VZN  č.83). 
K oznámeniu je daňovník povinný doložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra.

7. Obec vyrubí  daň platobným výmerom na prvé zdaňovacie obdobie.  Vyrubená daň za 
nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného 
zdaňovacieho obdobia. 

2



8. 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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na 
vrátenie  pomernej  časti  dane  zaniká,  ak  daňovník  v  uvedenej  lehote  zánik  daňovej  povinnosti 
neoznámi. 

9. Spôsob vedenia evidencie:
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste 
s uvedením:
- názvu prevádzkovateľa, IČO a adresy umiestnenia prístroja
- dátum začatia prevádzky prístroja
- výrobné číslo, typ nevýherného hracieho prístroja
Presun nevýherného hracieho prístroja, ktorým sa mení miesto uvedené v registračnom liste, 
je daňovník povinný nahlásiť správcovi dane najneskôr v deň premiestnenia a vyplniť novú 
registráciu

VI. - Článok 7b - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady – sadzba poplatku – sa mení takto

Článok 7b
Sadzba poplatku

Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce sú 
nasledovné: 

A/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods.2 písm. a/ a b/:

a/ vlastníka zbernej nádoby: 
7,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0205 € za osobu a kalendárny deň. Ako protihodnotu za miestny 
poplatok dostane 4 ks žetónov,

b/ za prenajatú zbernú nádobu: 
11,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0315 € za osobu a kalendárny deň

B/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods. 2 písm. c/ a d/ určená ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu 
a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za 
kalendárny rok . Sadzba poplatku za 1 l komunálneho odpadu je  0,017 € s prepočítaním na objem 
nádoby je takto:
- 1 ks zbernej nádoby KUKA 110 l ....... 0,017 €/l x 110 l = 1,87 € /ks  
- 1 ks zbernej nádoby BOBOR 1100 l ........0,017 €/l x 1100 l = 18,70 €/ks 

C/  Ak  platiteľ  dane  vyprodukuje  viac  komunálneho  odpadu  ako  má  zaplatený  poplatok  s 
protihodnotou obdŕžaných žetónov, je povinný  si zakúpiť ďalšie  žetóny na vývoz odpadu v cene 
1,80 €/ks. 
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D/ Za odvoz vyseparovaného odpadu  v príslušný deň patrí platiteľovi poplatku l ks kartičky 
za separovaný zber bez ohľadu na počet vriec vyseparovaného odpadu. Za 3 ks kartičiek zo 
separovaného zberu môže si platiteľ dane vymeniť bezplatne na odd. správy daní a poplatkov 
za komunálny odpad alebo v pokladni obecného úradu 1 ks žetónu na vývoz komunálneho 
odpadu. Kartičky za separovaný zber môžu byť vymenené za žetón na komunálny odpad iba 
v prípade,  že  má poplatník  vyrovnané  všetky  splátky  za  miestny  poplatok  za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady k termínu splatnosti.

VII. - Článok 7f - Splatnosť poplatku – mení sa takto:
1/ Splatnosť poplatku u fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a) a b):
    a) poplatok do výšky 20,- € vrátane  je splatný do 31.3. bežného roka 
    b) poplatok nad 20,- €  je splatný v troch splátkach, a to prvá do 31.3., druhá splátka do 31.7., a   
        tretia do 31.10. bežného roka. 
2/ Splatnosť poplatku u právnických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. c/ a podnikateľov       
     uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. d / :
     a/ poplatok do výšky 166,- €  vrátane je splatný do 31.3. bežného roka, 
     b/ poplatok nad 166,- €  je splatný v troch splátkach, a to prvá do 31.3., druhá splátka do 31.7., a 
         tretia do 31.10. bežného roka.
3/ Poplatník je povinný zaplatiť obci poplatok:
   - v hotovosti priamo v pokladni obecného úradu   alebo
   - bezhotovostne bankovým prevodom, vkladom alebo poštovou poukážkou  na účet obce  
     vedený v  Slovenskej sporiteľni, filiálka Smižany, číslo účtu 0101391098/0900, VS 1148, KS 
     číslo   platobného výmeru.
4/ Vyrubený poplatok možno zaplatiť jednorázovo aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené čl. 7f  a   
    poplatníkovi boli stanovené splátky.

VIII. - Článok 7h – Zníženie alebo odpustenie poplatku – 
1. Mení sa text v bode 1/: 

Obec odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti a doloženia dokladov .........

2. upravuje sa znenie úvodu ods. 2 takto:
2/ Obec zníži ročný poplatok z 7,50 €  na 3,75 € a z 11,50 €  na 5,75 u poplatníkov na základe   
   žiadosti a doloženia dokladov.: 

3.  upravuje sa znenie: ods. 2 bod c) takto:
2.c)  ak sa fyzická  osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí v rámci Európy t.j. minimálne 6 mesiacov 
a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – úradné potvrdenie o pobyte, potvrdenie o štúdiu, 
pracovná zmluva v roku vzniku pracovného pomeru, povolenie k pobytu, potvrdenie agentúry 
alebo zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, pracovné povolenie a pod. 

4. doplňuje sa v ods. 2 bod d) 
2.d) Ako protihodnotu za poplatok dostane 2 ks žetónov na vývoz komunálneho odpadu.

5. nahrádza sa  ods. 3 novým znením:
3/ Obec zníži poplatok: 
a) bez žiadosti osobe -poplatníkovi, ktorý v sledovanom období dosiahne 70 rokov veku na základe 
údajov z evidencie obyvateľstva na sumu 4,50 € 
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b)  na  základe  žiadosti,  ak  je  poplatník  fyzickou  osobou  s  preukazom  ZŤP  a  preukáže  túto 
skutočnosť potrebnými dokladmi -preukaz ZŤP, ktorý bol platný k 1. 1., príslušného kalendárneho 
roka – na sumu 4,50  €
c) na základe žiadosti poplatníkovi ak je fyzickou osobou – študentom mimo územia SR a preukáže 
túto skutočnosť potrebnými dokladmi – výkaz o štúdiu a pod. – na sumu 2,25 € 
d) na sumu 6,74 € v prepočte 0,0315 €  za osobu a kalendárny deň, u ktorých je zabezpečený zvoz 
komunálneho odpadu v období od 1.4. do 31.10. pre poplatníkov – vlastníkov nehnuteľnosti na 
území katastra obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na 
podnikanie a nemá v obci trvalý a prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, 
záhrady a pod./, 
e) na sumu 6,74 €  v prepočte 0,0315 za osobu a kalendárny deň, u ktorých je zabezpečený zvoz 
komunálneho  odpadu  v  období  za  obdobie  od  1.4.  do  31.10.  pre  poplatníkov  s  trvalým alebo 
prechodným pobytom 
f)   Poplatníkovi  uvedenom v ods.  a)  a   b)   patrí  za  poplatok 4 ks  žetónov a poplatníkovi 
uvedenom v odseku c) patrí za poplatok 1 ks žetónu.  

IX. Článok 9 – Spoločné ustanovenia –upravuje sa znenie ods. 3 a 6 takto:
3/ V súlade s  § 23b ods.5  zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov obec vykoná zverejnenie neplatičov miestnych daní  a miestneho 
poplatku na úradnej tabuli obce Smižany a v Smižianskom hlásniku  u fyzických osôb od 167,97 € 
a u právnických osôb od 1 659,70 €. 

6/  Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a  oznamovacia 
povinnosť vznikne do 31.12.2009, postupuje sa podľa predpisov účinných  do 31. decembra 2009.

X. Článok 10 - Záverečné ustanovenia:
 – ods. 3 mení sa takto:
3. Miestne dane a poplatky je povinný platiteľ a daňovník platiť: 
- v hotovosti v pokladni obecného úradu Smižany
- bezhotovostne poštovou zloženkou, bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet 
obce č. 0101391098/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, filiálka, Smižany, KS 1148, VS číslo 
platobného výmeru resp. u dani za ubytovanie uvedie daňovník IČO.  
– na konci ods. 5 sa doplňuje:
     Konverzný kurz 1,- € = 30,126 SKK. 

XI. Článok 11:
 – upravuje sa znenie ods. 1 takto:
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 
č. 582/2004 Z.z.   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

- doplňuje sa bod 4:
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 83  o miestnych daniach a miestnom poplatku mení  VZN č. 83/2008 
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.
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XII. – doplňuje sa príloha č. 9 – predpísané tlačivo na vyúčtovanie dane za ubytovanie
        -  doplňuje sa príloha č. 10 – predpísané tlačivo – registračný list k dani za nevýherné  
           hracie prístroje

Smižany, dňa …...........
                                                                                                    Ing. Michal Kotrady 
                                                                                                          starosta obce 
__________________________________________________________________________
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smižany dňa: 25.11.2009
VZN zvesené dňa: 28.12.2009
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