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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 29,2 § 513 a § 594 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“), vydáva toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  9 / 2020 

o miestnej dani za psa, o miestnej dani za predajné automaty  
a o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 

 
 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území obce Pernek ukladá 
a) miestna daň za psa, 
b) miestna daň za predajné automaty a 
c) miestna daň za nevýherné hracie prístroje. 

 
 

 
1 § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach štátnej správy prenesenej na obec: „Vo veciach, v ktorých obec 
plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. 
Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými 
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“. 

2 Podľa § 29 (Splnomocňovacie ustanovenie pri miestnej dani za psa) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 582/2004 Z. z.“): „Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne 
sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia 
dane.“. 

3 Podľa § 51 (Splnomocňovacie ustanovenie pri miestnej dani za predajné automaty) zákona č. 582/2004 Z. z.: 
„Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených 
kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, 
prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“. 

4 Podľa § 59 (Splnomocňovacie ustanovenie pri miestnej dani za nevýherné hracie prístroje) zákona č. 582/2004 
Z. z.: „Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa 
určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných 
hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“. 
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§ 2 
Predmet nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä  
a) sadzbu miestnej dane za psa, 
b) sadzbu miestnej dane za predajné automaty, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely 

dane a spôsob identifikácie predajných automatov a 
c) rôzne sadzby miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa určených kritérií, rozsah a spôsob 

vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov. 
 

 
§ 3 

Zdaňovacie obdobie 
 

Zdaňovacím obdobím miestnej dane za psa, miestnej dane za predajné automaty a miestnej dane  
za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.5 

 
 
 

Čl. I 
MIESTNA  DAŇ  ZA  PSA 

 
 
 

§ 4 
Predmet dane 

 
Predmet miestnej dane za psa (ďalej len „daň za psa“) je upravený v ustanovení § 22 ods. 1 zákona  
č. 582/2004 Z. z.6 
 

§ 5 
Daňovník 

 
Pojem „daňovník“ dane za psa je upravený v ustanovení § 23 zákona č. 582/2004 Z. z.7 
 

 

 
5 § 3 zákona č. 582/2004 Z. z. 

6 § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou.“. 

§ 22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Predmetom dane za psa nie je 
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  
so sprievodcom.“. 

7 § 23 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.“. 
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§ 6 
Základ dane 

 
Základ dane za psa je upravený v § 24 zákona č. 582/2004 Z. z.8 
 

 
§ 7 

Sadzba dane za psa 
 

Sadzba dane za psa je 5,00 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí  
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 
 

§ 8 
Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.9 

 
 
 

Čl. II 
MIESTNA  DAŇ  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY 

 
 

§ 9 
Predmet dane 

 
Predmet miestnej dane za predajné automaty (ďalej len „daň za predajné automaty“) je upravený 
v ustanovení § 44 zákona č. 582/2004 Z. z.10 
 

 
§ 10 

Daňovník 
 

Pojem „daňovník“ dane za predajné automaty je upravený v ustanovení § 45 zákona č. 582/2004 Z. z.11 
 
 
 

 
8 § 24 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Základom dane je počet psov.“. 

9 § 26 zákona č. 582/2004 Z. z. 

10 § 44 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.“. 
11 § 45 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 
prevádzkuje.“. 
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§ 11 
Základ dane 

 
Základ dane za predajné automaty je upravený v § 46 zákona č. 582/2004 Z. z.12 
 

 
§ 12 

Sadzba dane za predajné automaty 
 

Sadzba dane je 80,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.  
 
 

§ 13 
Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal 
prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.13 

 
 

§ 14 
Evidencia na účely dane  

a spôsob identifikácie predajných automatov 
 

(1) Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje)  
je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane za predajné automaty v listinnej forme alebo 
v elektronickej forme, ktorá obsahuje 
a) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO prevádzkovateľa 

predajného automatu, 
b) titul, meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa 

predajného automatu, 
c) názov predajného automatu, 
d) výrobné číslo predajného automatu, 
e) rok výroby predajného automatu, 
f) druh tovaru, ktorý predajný automat vydáva, 
g) adresa prevádzky, v ktorej je predajný automat umiestnený, 
h) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 
i) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu, 
j) počet prevádzkovaných predajných automatov; ak prevádzkovateľ prevádzkuje dva a viac 

predajných automatov, údaje podľa písm. a) až i) uvádza o každom z nich. 
 

(2) Evidenciu podľa odseku 1 je daňovník povinný bezodkladne predložiť správcovi dane na žiadosť 
správcu dane. 
 

 
12 § 46 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Základom dane je počet predajných automatov.“. 

13 § 48 prvá veta zákona č. 582/2004 Z. z. 
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(3) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s uvedením 
týchto údajov: 
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa predajného automatu, 
b) sídlo alebo miesto podnikania a IČO prevádzkovateľa predajného automatu, 
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 
d) výrobné číslo predajného automatu, 
e) titul, meno, priezvisko a telefónne číslo zodpovednej osoby. 

 
 

Čl. III 
MIESTNA  DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE 

 
 

§ 15 
Predmet dane 

 
Predmet miestnej dane za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „daň za nevýherné hracie prístroje“)  
je upravený v ustanovení § 52 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.14 

 
 

§ 16 
Daňovník 

 
Pojem „daňovník“ dane za nevýherné hracie prístroje je upravený v ustanovení § 53 zákona č. 582/2004 
Z. z.15 
 
 

§ 17 
Základ dane 

 
Základ dane za nevýherné hracie prístroje je upravený v § 54 zákona č. 582/2004 Z. z.16 
 

 
§ 18 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 
 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je  
a) 30,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal a za biliardový stôl, 

 
14 § 52 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „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“).“. 

§ 52 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.“. 

15 § 53 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 
prístroje prevádzkuje.“. 

16 § 54 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.“. 
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b) 100,00 eur za bowling a za elektronický prístroj na počítačové hry,  
c) 40,00 eur, ak nevýherný hrací prístroj nemožno zaradiť do žiadnej z kategórií uvedených  

pod písm. a) a b). 
 

§ 19 
Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj 
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.17 

 
 

§ 20 
Evidencia na účely dane  

a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov 
 

(1) Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje)  
je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane za nevýherné hracie prístroje v listinnej 
forme alebo v elektronickej forme, ktorá obsahuje 
a) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO prevádzkovateľa 

nevýherného hracieho prístroja, 
b) titul, meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa 

nevýherného hracieho prístroja, 
c) názov nevýherného hracieho prístroja, 
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,, 
e) rok výroby nevýherného hracieho prístroja, 
f) druh nevýherného hracieho prístroja, 
g) adresa prevádzky, v ktorej je nevýherný hrací prístroj umiestnený, 
h) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
i) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
j) počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov; ak prevádzkovateľ prevádzkuje dva 

a viac nevýherných hracích prístrojov, údaje podľa písm. a) až i) uvádza o každom z nich. 
 

(1) Evidenciu podľa odseku 1 je daňovník povinný bezodkladne predložiť správcovi dane na žiadosť 
správcu dane. 
 

(4) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste 
s uvedením týchto údajov: 
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja, 
b) sídlo alebo miesto podnikania a IČO prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja, 
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 
e) titul, meno, priezvisko a telefónne číslo zodpovednej osoby. 

 

 
 

 
17 § 56 prvá veta zákona č. 582/2004 Z. z. 
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Čl. IV 
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
 

S p o l o č n é   u s t a n o v e n i a  
 
 

§ 21 
Správca dane 

 
Správcom dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je obec Pernek. 

 
 

§ 22 
Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty  

a k dani za nevýherné hracie prístroje 
 

Daňovník podáva Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje na tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky18 
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

 
 

§ 23 
Vyrubenie dane za psa, dane za predajné automaty  

a dane za nevýherné hracie prístroje 
 

Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane 
každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie 
jedným rozhodnutím, ak zákon č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak.19 

 
18 https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-
tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/ 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-
priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/             (platné od 01.01.2015) 

§ 99a ods. 1 prvá veta zákona č. 582/2004 Z. z.: „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani  
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 
dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo 
niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.“. 

§ 99a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie 
k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.“. 

19 § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 
nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.“. 

§ 99e ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani  
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť 
dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného 
zdaňovacieho obdobia.“. 
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Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 
 

§ 24 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce o ostatných miestnych daniach č. 5 o podmienkach 
určovania a vyberania ostatných miestnych daní na území obce Pernek, schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek č. 48/2014 zo dňa 12.11.2014. 

 
 

§ 25 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 71/20 zo dňa 

26. októbra 2020. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 29. októbra 2020. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
 

 
 
 
 
 
 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 9/2020 o miestnej dani za psa, 

o miestnej dani za predajné automaty a o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „VZN 

č. 9/2020“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 29. októbra 2020 pod číslom expedovanej 

pošty: ...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 9/2020 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 

 

§ 99e ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň 
za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová 
povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 48, 
56.“. 

§ 99g ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“. 


