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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 a § 36 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.“),2 vydáva toto 

 

N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  10 / 2020 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území obce Pernek ukladá miestna daň za užívanie 

verejného priestranstva (ďalej aj „daň“). 
 

(2) Správcom dane je obec Pernek. 

 

§ 2 
Predmet nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje najmä miesta, ktoré sú verejnými 
priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas 
podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti a oslobodenie od dane. 
 
 

                                                           
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 § 36 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 miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu 
dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, 
náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“ 
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§ 3                                       
Predmet dane 

 
(1) Predmet miestnej dane za užívanie verejného priestranstva je upravený v ustanovení § 30 zákona  

č. 582/2004 Z. z.3 
 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky  
vo vlastníctve obce Pernek, ktoré nie sú prenajaté podľa osobitného predpisu.4 

 
 
 
 

§ 4 
Daňovník 

 
Pojem „daňovník“ je upravený v § 31 zákona č. 582/2004 Z. z.5  
 
 
 
 

§ 5 
Základ dane 

 
Základ dane je upravený v § 32 zákona č. 582/2004 Z. z.6 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 § 30 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva.“. 

§ 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 
podľa osobitného zákona.“. 

§ 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 
stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného 
priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.“. 

4 Napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie 
obce Pernek č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek, zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5 § 31 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva.“. 

6 § 32 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného 
verejného priestranstva v m2.“ 
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§ 6 
Sadzba dane 

 
(1) Sadzbu dane7 určuje obec Pernek za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň takto: 
 
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:  0,50 eur/m2/deň, 
b) za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, žeriav alebo iné stavebné zariadenie), 

stavebného materiálu, dreva alebo iného materiálu: 0,05 eur/m2/deň, 
c) za umiestnenie stavebného odpadu alebo kontajnera: 0,25 eur/m2/deň, 
d) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

občerstvenia alebo potravín: 0,50 eur/m2/deň, 
e) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

občerstvenia alebo potravín, ak sú zároveň predávané aj alkoholické nápoje8: 2,00 eur/m2/deň, 
f) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

alkoholických nápojov: 5,00 eur/m2/deň, 
g) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

ostatných výrobkov, ktoré nemožno zaradiť pod písm. d), e) alebo f):  0,50 eur/m2/deň, 
h) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií: 0,05 eur/m2/deň, 
i) za trvalé parkovanie vozidla nad 7,5 tony a autobusu mimo stráženého parkoviska:  

0,15 eur/m2/deň, 
j) za trvalé parkovanie vozidla nad 3,5 tony do 7,5 tony, prívesu, návesu alebo obytného prívesu 

mimo stráženého parkoviska: 0,08 eur/m2/deň, 
k) za trvalé parkovanie vozidla do 3,5 tony mimo stráženého parkoviska: 0,05 eur/m2/deň, 
l) za umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia: 0,20 eur/m2/deň, 
m) za umiestnenie zariadenia exteriérového sedenia pred prevádzkou (napríklad letná terasa),  

ak zariadenie exteriérového sedenia je umiestnené na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý nie 
je predmetom prenájmu: 0,10 eur/m2/deň, 

n) za usporiadanie športového, kultúrneho alebo iného podujatia, pri ktorom sa vyberá vstupné, 
ak výťažok vybraného vstupného nie je určený v celom rozsahu na verejnoprospešný účel: 
0,20 eur/m2/deň. 

 
(2) Na účely tohto nariadenia sa trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska rozumie  

a) vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo  

b) súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves)  
na tom istom mieste. 

 
 
 
 

                                                           
7 § 33 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý 
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.“. 

8 § 6 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov: „Na trhových miestach sa zakazuje predávať alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje  
na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch.“.  
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§ 7 
Oslobodenie od dane  

 
Od dane sú oslobodení 

a) obec Pernek, 
b) Dobrovoľný hasičský zbor Pernek, 
c) Telovýchovná jednota obce Pernek, 
d) nezisková organizácia, ktorá vykonáva činnosť zameranú na pomoc občanom s nepriaznivým 

zdravotným stavom alebo občanom v nepriaznivej životnej situácii, alebo na pomoc zvieratám, 
e) športové, kultúrne alebo iné podujatie usporiadané na verejnom priestranstve, pri ktorom sa 

nevyberá vstupné, alebo ak celý výťažok vybraného vstupného je určený na verejnoprospešný účel, 
f) parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá je držiteľom 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá je 
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,9 

g) parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá je sprievodcom 
fyzickej osoby, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím  
so sprievodcom. 

 
 

§ 8 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.10 
 

(2) Doklady alebo listiny preukazujúce oslobodenie od dane podľa § 7 písm. d), e), f) a g) tohto 
nariadenia predkladá daňovník obci Pernek ako správcovi dane spolu s oznámením o vzniku 
daňovej povinnosti, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

 
 

§ 9 
Oznamovacia povinnosť 

 
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci 

Pernek11  ako správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti12 na tlačive, ktoré tvorí 
prílohu č. 1 tohto nariadenia. 
 

(2) Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť obci Pernek do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

 
 

                                                           
9 § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10 § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. 

11 Obecný úrad Pernek, 900 53 Pernek 48. 

12 § 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 
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§ 10 
Vyrubenie dane 

 
Obec Pernek vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.13 Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.14  

 
 
 

§ 11 
Vrátenie dane 

 
(1) Ak daňovník oznámi obci Pernek zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej 

povinnosti, obec Pernek vráti daňovníkovi pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 
daňovej povinnosti neoznámi.15 
 

(2) Na postup správcu dane pri vrátení dane sa vzťahuje osobitný predpis.16 
 

 
 
 
 

                                                           
13 § 65 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“): „Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní 
rozhodne bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní odo dňa začatia konania, ak to povaha vecí pripúšťa a je tak 
možné urobiť na základe dokladov predložených daňovým subjektom; inak rozhodne do 30 dní odo dňa začatia 
konania. V osobitne zložitých prípadoch orgán príslušný na rozhodnutie rozhodne do 60 dní.“. 

§ 65 ods. 2 daňového poriadku: „Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu alebo iné závažné okolnosti alebo 
osobitnú povahu prípadu nemožno rozhodnúť ani v lehote do 60 dní, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe 
písomného odôvodnenia primerane predĺžiť druhostupňový orgán. Ak rozhoduje druhostupňový orgán, môže túto 
lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť ministerstvo, a ak rozhoduje 
ministerstvo, minister.“. 

§ 65 ods. 3 daňového poriadku: „Ak orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní nemôže vo veci rozhodnúť 
v lehote do 60 dní, je povinný o tom písomne s uvedením dôvodov upovedomiť daňový subjekt.“. 

14 § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky 
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená 
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“. 

15 § 34a ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť 
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi.“. 

16 § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov: „Ak nemožno daňový preplatok použiť podľa odseku 1 alebo uplatniť postup podľa 
odseku 9 alebo odseku 10, správca dane na žiadosť daňového subjektu preúčtuje daňový preplatok na nesplatný 
preddavok na daň, inak daňový preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je 
väčší ako 5 eur; daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie 
obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitných predpisov, najneskôr 
však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie 
v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva.“. 
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§ 12 
Určenie dane podľa pomôcok  

v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti 
 

Určenie dane podľa pomôcok v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti upravuje ustanovenie § 34b 
zákona č. 582/2004 Z. z.17  

 
 

§ 13 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Vypúšťa sa čl. 9 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek – Trhový poriadok z 18.12.2009, 
ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2010.18 

 
 
 

§ 14 
Účinnosť 

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

........................... . 
 

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

 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 

 
 
 
 
 
 
                                                           
17 § 34b zákona č. 582/2004 Z. z.:  

(1) „Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej 
splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane 
a určí daň podľa pomôcok. 

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok 
je deň uvedený v oznámení. 

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.“ [§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.] 

18 Podľa čl. 9 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek – Trhový poriadok z 18.12.2009, ktoré 
nadobudlo účinnosť 01.01.2010: „Poplatky za vyhlásenie, prenájom miesta na predaj a parkovanie motorového 
vozidla: 5,- €.“. 
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva 

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti 
k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
(podáva sa obci Pernek ako správcovi dane v listinnej forme, t. j. písomne  

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti) 

Daňovník – fyzická osoba19 nepodnikateľ 
Titul, meno a priezvisko  
Rodné číslo  
Adresa trvalého pobytu (TP)  
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako TP)  
E-mailová adresa  
Tel. č.  

 

Daňovník – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba 
Obchodné meno (názov)  
IČO  
Sídlo (miesto podnikania)  
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako 
adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 

Štatutárny orgán (titul, meno a priezvisko 
fyzickej osoby) 

 

E-mailová adresa  
Tel. č.  

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Pernek, ktoré nie sú prenajaté podľa 
osobitného predpisu.20 

Mám záujem užívať verejné priestranstvo v obci Pernek, parcela registra: .......... číslo: ......................... 

[alebo lokalita, ak daňovník nevie uviesť číslo parcely: .........................................................................]. 

Účel užívania verejného priestranstva: ....................................................................................................... 

Časť verejného priestranstva o výmere .................. m2 plánujem užívať v súhrne (počet) .................. dní 

v období odo dňa  .................................. do  dňa ................................. vrátane. 

V ................................. dňa .................................                                    ........................................................... 
                                                                                                                                      Daňovník 
 

Prílohy, ak ide o oslobodenie od dane:  

 fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, fotokópia preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo iná právne relevantná listina preukazujúca túto skutočnosť,  

 listina alebo fotokópia listiny preukazujúcej nárok na oslobodenie od dane podľa § 7 písm. d) a e) VZN  
č. 10/2020; fotokópia inej listiny, ak o jej predloženie požiada správca dane. 

                                                           
19 Osobné údaje daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sú daňovým tajomstvom v zmysle § 11 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
20 § 3 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva 
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva 

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti 

k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
(podáva sa obci Pernek ako správcovi dane v listinnej forme, t. j. písomne  

do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti) 
 

Daňovník – fyzická osoba21 nepodnikateľ 
Titul, meno a priezvisko  
Rodné číslo  
Adresa trvalého pobytu (TP)  
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako TP)  
E-mailová adresa  
Tel. č.  

 
Daňovník – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba 

Obchodné meno (názov)  
IČO  
Sídlo (miesto podnikania)  
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako 
adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 

Štatutárny orgán (titul, meno a priezvisko 
fyzickej osoby) 

 

E-mailová adresa  
Tel. č.  

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Pernek, ktoré nie sú prenajaté podľa 
osobitného predpisu.22 

V obci Pernek som užíval(a) verejné priestranstvo, parcela registra: .............. číslo: ............................... 

[alebo lokalita, ak daňovník nevie uviesť číslo parcely: .........................................................................]. 

Verejné priestranstvo som užíval(a) za účelom: ......................................................................................... 

Verejné priestranstvo som užíval(a) v súhrne (počet) .................. dní v období odo dňa  .......................... 

do  dňa ............................. vrátane. Výmera v m2, ktorú som užíval(a): .................................................. . 

 
V ................................. dňa .................................                                    ........................................................... 
                                                                                                                                      Daňovník 

Pozn. správcu dane:  „Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní 
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi.“ [§ 34a ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov]. 

                                                           
21 Osobné údaje daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sú daňovým tajomstvom v zmysle § 11 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
22 § 3 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva 
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Príloha č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva 

ROZHODNUTIE  OBCE  PERNEK  

O  VYRUBENÍ  MIESTNEJ  DANE  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA23 
  

Správca poplatku Obec Pernek, IČO:  00 305 014, Pernek č. 48, 900 53 Pernek 
Vybavuje  

V Perneku dňa  
............................ Číslo telefónu  

Číslo konania  
 
 

Poplatník (stavebník) – vrátane adresy 

 
 
 
 

 
 

ROZHODNUTIE 

č. ……………………....../20......... 

 
Obec Pernek, ako správca miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 35 zákona 

č. 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 o miestnych daniach“), podľa § 34a 
ods. 2 zákona o miestnych daniach a podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), 
v nadväznosti na všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva   

vyrubuje 
 
Daňovníkovi:  

Meno a priezvisko / Obch. meno*: ................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu / Sídlo*: ...................................................................................................... 

Rodné číslo / dátum narodenia**/ IČO*: .......................................................................................... 

 

miestnu daň za užívanie verejného priestranstva 
 

v sume ............................... eur za  (počet) .......................... dní užívania verejného priestranstva 
v období od ................................ do .............................. vrátane. 

                                                           
23 Vypracované podľa vzoru rozhodnutia o vyrubení miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, 
zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) www.mfsr.sk 
a upravené v súlade s právnou úpravou, ktorá nadobudla účinnosť po zverejnení vzoru MF SR.  
[https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-rozhodnuti-vyrubenie-
miestnych-dani-poplatku/] 
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Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva (splátky dane) ste povinný(á) uhradiť na účet 
obce Pernek ako správcu dane č. 3241525004/5600, IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004, vedený 
v: Prima banka Slovensko, a.s., konštantný symbol ………................…. , variabilný symbol 
……….....................….. (variabilným symbolom je číslo tohto rozhodnutia). Miestnu daň za užívanie 
verejného priestranstva (ďalej aj „daň“) ste povinný(á) uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa 
právoplatnosti tohto rozhodnutia na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbe  
do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. 

 
Ak sa rozhodnete uhradiť daň v splátkach, splátky dane vo výške po .......................... eur 

mesačne ste povinný uhrádzať správcovi dane vyššie uvedeným spôsobom vždy do 15. dňa 
kalendárneho mesiaca. Prvú splátku ste povinný zaplatiť správcovi dane do 15. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 

 

Výpočet dane 
 

Vyrubená daň bola vypočítaná takto: 
 
Užívané verejné priestranstvo o výmere ....................... m2 x sadzba dane vo výške24 

......................... eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň x počet dní užívania verejného 
priestranstva [verejné priestranstvo má byť užívané v súhrne (počet) dní ....................... v období od 
................................ do ............................... vrátane], t. j. x (počet) .................... dní = vyrubená daň  
vo výške .................................. eur. 

 

Odôvodnenie 
 

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach, obec môže ukladať miestnu daň za užívanie 
verejného priestranstva. 

Podľa § 33 zákona o miestnych daniach: „Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí 
obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.“. 

Podľa § 34 zákona o miestnych daniach: „Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného 
užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného 
priestranstva.“. 

Podľa § 34a ods. 1 zákona o miestnych daniach:  „Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer 
osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti.“. 

Podľa § 34 ods. 2 zákona o miestnych daniach: „Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň 
vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže 
vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 
splatnosti prvej splátky.“. 

                                                           
24 Sadzby dane sú upravené v ustanovení § 6 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 10/2020 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva. 
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Podľa § 35 zákona o miestnych daniach: „Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa 
užívané verejné priestranstvo nachádza.“. 

Obec Pernek uložila na svojom území miestnu daň za užívanie verejného priestranstva všeobecne 
záväzným nariadením obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej 
len „VZN č. 10/2020“). 

Podľa § 6 ods. 1 VZN č. 10/2020: „Sadzbu dane25 určuje obec Pernek za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň takto: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:  0,50 eur/m2/deň, 
b) za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, žeriav alebo iné stavebné zariadenie), 

stavebného materiálu, dreva alebo iného materiálu: 0,05 eur/m2/deň, 
c) za umiestnenie stavebného odpadu alebo kontajnera: 0,25 eur/m2/deň, 
d) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

občerstvenia alebo potravín: 0,50 eur/m2/deň, 
e) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 

občerstvenia alebo potravín, ak sú zároveň predávané aj alkoholické nápoje26: 2,00 
eur/m2/deň, 

f) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 
alkoholických nápojov: 5,00 eur/m2/deň, 

g) za umiestnenie predajného zariadenia (stánku alebo iného zariadenia) na ambulantný predaj 
ostatných výrobkov, ktoré nemožno zaradiť pod písm. d), e) alebo f):  0,50 eur/m2/deň, 

h) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií: 0,05 eur/m2/deň, 
i) za trvalé parkovanie vozidla nad 7,5 tony a autobusu mimo stráženého parkoviska:  

0,15 eur/m2/deň, 
j) za trvalé parkovanie vozidla nad 3,5 tony do 7,5 tony, prívesu, návesu alebo obytného 

prívesu mimo stráženého parkoviska: 0,08 eur/m2/deň, 
k) za trvalé parkovanie vozidla do 3,5 tony mimo stráženého parkoviska: 0,05 eur/m2/deň, 
l) za umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia: 0,20 eur/m2/deň, 
m) za umiestnenie zariadenia exteriérového sedenia pred prevádzkou (napríklad letná terasa),  

ak zariadenie exteriérového sedenia je umiestnené na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý nie 
je predmetom prenájmu: 0,10 eur/m2/deň, 

n) za usporiadanie športového, kultúrneho alebo iného podujatia, pri ktorom sa vyberá vstupné, 
ak výťažok vybraného vstupného nie je určený v celom rozsahu na verejnoprospešný účel: 
0,20 eur/m2/deň.“. 
 

Podľa § 6 ods. 2 VZN č. 10/2020: „Na účely tohto nariadenia sa trvalým parkovaním vozidla 
mimo stráženého parkoviska rozumie  

a) vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo 
vozidlá právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo 

b) súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves)  
na tom istom mieste.“. 

                                                           
25 § 33 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý 
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.“. 

26 § 6 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov: „Na trhových miestach sa zakazuje predávať alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje  
na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch.“.  
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Dňa ................................... bolo obci Pernek doručené „Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti 
k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva“, v ktorom daňovník uviedol, že má záujem užívať 
časť verejného priestranstva o výmere ................. m2 na účel: ................................................................ . 
Predmetné verejné priestranstvo plánuje užívať v súhrne (počet) .................. dní v období odo dňa 
......................................... do  dňa ................................... vrátane. Predmetné verejné priestranstvo sa 
nachádza v lokalite ..........................................................., resp. ide o parcelu registra ................. č. 
............................. v katastrálnom území Pernek. 

Na základe vyššie uvedených skutočností obec Pernek vypočítala daň ako súčin užívanej výmery 
v m2, sadzby dane za každý aj začatý m2 a počtu dní (každý aj začatý deň) užívaného verejného 
priestranstva a vyrubila daň tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
 

Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie 

písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane: obec Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek, v lehote 
do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku 
odkladný účinok. 

 
 
odtlačok úradnej pečate                                                                                                                                     
                                                                                        ……………………………………  
                                                                                           titul, meno, priezvisko a podpis  
                                                                                                    starosta obce Pernek 

                                           [Alebo titul, meno a priezvisko a podpis  
                                            povereného zamestnanca obce Pernek] 

 
 
 
 
Doručuje sa: 

 daňovníkovi 

 obci Pernek – do spisu 
          _______________________ 

*Čo sa nehodí, prečiarknite.  
**V prípade, ak poplatník nemá na území SR trvalý pobyt, uveďte dátum narodenia. 
 
 
 
 
 
Daňovník prevzal toto rozhodnutie dňa .............................., podpis daňovníka: ........................... . 
 
Podľa § 72 ods. 1 daňového poriadku, daňovník sa môže odvolania vzdať písomne alebo ústne 

do zápisnice. Ako daňovník sa týmto dňa ...................................... vzdávam práva podať odvolanie proti 

tomuto rozhodnutiu; podpis daňovníka: ....................................... .  
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Dôvodová správa 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 10/2020 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
 

 V obci Pernek doteraz nebola zavedená miestna daň za užívanie verejného priestranstva. 
 

 Miestna daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej aj „miestna daň“ alebo „daň“) je upravená 
v ustanoveniach §  30 až § 36 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 
o miestnych daniach“). 

 
 Správcom miestnej dane je obec, ktorá vykonáva správu miestnej dane podľa zákona č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
 Správa miestnej dane je výkonom štátnej správy prenesenej na obec. Vzor rozhodnutia o vyrubení 

miestnej dane je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky27, 
odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce o vyrubení miestnej dane je Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. 

 
 Vzor rozhodnutia o vyrubení miestnej dane, zverejnený Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky, nebol aktualizovaný o novú právnu úpravu (zmena lehoty na podanie odvolania z 15 dní 
na 30 dní). Z tohto dôvodu som na základe vzoru zverejneného Ministerstvom financií SR 
vypracovala pre obec Pernek vzor rozhodnutia o vyrubení miestnej dane, ktorý som doplnila 
o informácie, ktoré vo vzore zverejnenom Ministerstvom financií SR chýbali, resp. už nie sú 
aktuálne. 

 
 V zmysle § 34 a § 34a ods. 1 zákona o miestnych daniach, daňovník je povinný oznámiť obci 

Pernek ako správcovi miestnej dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva. Oznámenie podľa 
predchádzajúcej vety je daňovník povinný urobiť formou „Oznámenia o vzniku daňovej povinnosti 
k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva“, ktoré je súčasťou príloh k tomuto návrhu 
VZN. 

 
 Miestna daň sa vypočítava ako súčin užívanej výmery verejného priestranstva v m2, sadzby 

miestnej dane podľa príslušného ustanovenia § 6 návrhu VZN za každý aj začatý m2 a počtu dní 
(každý aj začatý deň) užívania verejného priestranstva. 
 

 V súčasnosti sa pri vyberaní „poplatku za vyhlásenie, prenájom miesta na predaj a parkovanie 
motorového vozidla“ postupuje podľa čl. 9 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek – 
Trhový poriadok, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2010, podľa ktorého: „Poplatky za vyhlásenie, 
prenájom miesta na predaj a parkovanie motorového vozidla 5,- €“, pričom „poplatok“ sa platí 
v hotovosti do pokladnice obce. Táto úprava (čl. 9 ods. 2 Trhového poriadku) je však nevhodná, 
pretože za užívanie verejného priestranstva sa má platiť miestna daň v zmysle zákona o miestnych 

                                                           
27 https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-rozhodnuti-
vyrubenie-miestnych-dani-poplatku/ 
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daniach, a nie poplatok v zmysle Trhového poriadku vydaného na základe úplne iného zákona 
s úplne iným predmetom úpravy, t. j. na základe zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.28 
 

 V zmysle § 33 zákona o miestnych daniach sadzbu miestnej dane za užívanie verejného 
priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva 
(t. j. za umiestnenie predajného zariadenia) a každý aj začatý deň. Miestna daň za užívanie 
verejného priestranstva sa v zmysle § 34a ods. 2 zákona o miestnych daniach vždy platí na základe 
rozhodnutia. 

 

 
K povinnosti obce vyrubovať daň rozhodnutím 

 
 V zmysle § 34a ods. 2 zákona o miestnych daniach, obec je povinná vyrubiť miestnu daň  

za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže 
určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. 

 
 Napr. daňovník, ktorý do obce Pernek dochádza pravidelne jedenkrát do týždňa [bez ohľadu na 

počet hodín užívania verejného priestranstva, pretože daň sa v zmysle zákona o miestnych daniach 
ukladá „za každý aj začatý deň“], môže v Oznámení o vzniku daňovej povinnosti, ktoré je prílohou 
tohto návrhu VZN, uviesť, že napr. v období od 07.01.2021 do 31.03.2021 bude 12 dní užívať 
verejné priestranstvo obce o výmere 10 m2. Obec vyrubí daňovníkovi miestnu daň za užívanie 
verejného priestranstva rozhodnutím [sadzba dane 0,50 eur/m2/deň x 10 m2 x 12 dní = 60 eur] 
najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, t. j. najskôr 07.01.2021, resp. v zmysle § 65 ods. 1 
daňového poriadku obec môže vydať rozhodnutie do 8 dní, do 30 dní alebo do 60 dní – v závislosti 
od zložitosti prípadu. 

 
 Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie 

nadobúda právoplatnosť dňom vzdania sa práva podať odvolanie podľa § 72 ods. 1 daňového 
poriadku alebo márnym uplynutím 30 – dňovej lehoty na podanie odvolania podľa § 72 ods. 3 
daňového poriadku. 

 
 Ustanovenie § 34a ods. 3 zákona o miestnych daniach upravuje povinnosť správcu dane vrátiť 

pomernú časť dane za týchto podmienok: „Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“. 

 
 

 
 

                                                           
28 Podľa § 1 zákona č. 178/1998 Z. z.: „Tento zákon upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania tohto zákona.“. 
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K trvalému parkovaniu vozidla mimo stráženého parkoviska 
            

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 3 zákona o miestnych daniach 
je trvalé parkovanie vozidla (aj nemotorového) mimo stráženého parkoviska. Pojem „trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska“ je upravený v ustanovení § 6 ods. 2 tohto návrhu 
VZN. V obci pôjde najmä o súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového 
vozidla, obytný príves) na tom istom mieste – na pozemku vo vlastníctve obce Pernek. 
 

 Nejde o dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
ktoré podľa § 6a ods. 1 cestného zákona musí byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými 
značkami a za ktoré sa platí úhrada v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, resp. poplatok za parkovanie podľa § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Ide o trvalé parkovanie vozidla (aj nemotorového) na pozemku vo vlastníctve obce Pernek, za ktoré 
sa ukladá daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 
užívania verejného priestranstva v sadzbe 0,05 eur, resp. 0,08 eur, resp. 0,15 eur v závislosti od 
hmotnosti vozidla (do 3,5 t; nad 3,5 t do 7,5 t a nad 7,5 t).  

 
 Ľudia, ktorí nebudú chcieť platiť obci daň za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie 

vozidla, budú musieť parkovať na svojich súkromných pozemkoch. 
 

 Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.29 

 
 

V Perneku 19.11.2020 

 

 JUDr. Katarína Gombárová 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 § 12 ods. 7 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 



16 
 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva (ďalej len „návrh VZN č. 10/2020“) bol vyvesený na úradnej tabuli obce Pernek 

dňa 20.11.2020 pod číslom expedovanej pošty: ........................... . V rovnaký deň bol zverejnený aj na 

webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk . 

 

Návrh VZN 10/2020 je zverejnený najmenej na 15 dní. K návrhu VZN č. 10/2020 možno podať 

pripomienku v lehote do 12 dní odo dňa vyvesenia tohto návrhu na úradnej tabuli obce Pernek. 

Posledným dňom na podanie pripomienky je 02.12.2020. Pripomienkou možno navrhnúť 

vypustenie, doplnenie alebo úpravu textu návrhu VZN č. 10/2020. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju podal. Na oneskorene podané pripomienky sa nebude prihliadať. 

 

Pripomienku možno podať v písomnej forme, elektronicky (e-mail) alebo ústne do zápisnice  

na Obecnom úrade Pernek: Pernek 48, 900 53 Pernek, e-mail:  starosta@pernek.sk . 

 

Pripomienku podanú formou e-mailu na adresu starosta@pernek.sk možno podať v kópii  

na adresu:  katarinagombarova@azet.sk . 

 

Tento návrh VZN č. 10/2020 bol zvesený z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................... pod 

číslom doručenej pošty: ......................... . V tento deň bol zároveň stiahnutý z webového sídla obce 

Pernek www.pernek.sk . 


