
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kľače č. 3/2021 
o miestnych daniach 

 
 
Obec Kľače v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanovení § 25, § 29, § 40, § 41, § 43 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Kľače 

 
 

Čl. I 
Základné ustanovenie 

Obec Kľače ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 
01.01.2021 a)  miestnu daň za psa, 
                    b) miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, 
                    c) daň za ubytovanie. 
                                 
                                                                             Čl. II 

Daň za psa 
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Kľačoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti  na  §98 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 20201 daň za psa. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na  
území obce Kľače v zdaňovacom období.  Zdaňovacím obdobím pre daň za psa je kalendárny rok 

 
§ 1 

Predmet dane 
1. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 
2. Predmetom dane nie je: 
         - pes umiestnený v útulku zvierat 
         - pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu „Fyzická osoba s  
           ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. 
  
                                                                              § 2  

Daňová povinnosť 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom 
dane. 
 

§ 3 
Sadzba dane 

Obec Kľače určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok  7 EUR. 
                                  
 

§ 4 
Oslobodenie od dane 

Obec Kľače neposkytuje žiadne oslobodenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                              Čl. III 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
§ 1 

Predmet dane 
1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve  

Obce Kľače (napr.: chodníky, miestne komunikácie, ihriská a iné plochy). 
2. Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
     -     umiestnenie predajného zariadeniam zariadenia na poskytovanie služieb a propagačných akcii 
     -     umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu na 
           dobu dlhšiu ako 1 deň 

- umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia  
 
 

§ 2 
Sadzba dane 

Obec Kľače stanovuje  sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva 0,40 EUR za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

 
Čl. IV 

                                                                   Daň za ubytovanie 
 

§ 1 
Predmet úpravy VZN 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je  penzión, apartmánový dom,  
rodinný dom, byt v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 
 
                                                                               § 2 

Sadzba dane 
Správca dane určuje sadzbu dane 0,30  EUR na osobu a prenocovanie. 
 

§ 3 
Oznamovacia povinnosť, vyberanie a platenie dane 

1. Pre účel vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľ poskytujúci odplatné prechodné 
ubytovanie vedie preukaznú evidenciu o počte ubytovaných hostí a o počte prenocovaní v knihe 
ubytovaných. 

2. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ prechodného ubytovania a je povinný priznať túto daň 
Obci Kľače na formulári určenom obcou Kľače do 10 pracovných dní po uplynutí 31. decembra 
kalendárneho roka. K tomuto účelu predloží knihu ubytovaných hostí na odsúhlasenie a kópie 
dokladov o zaplatení dane z ubytovania. 

3.    Prevádzkovateľ odvedie vybratú daň za ubytovanie do 10 dní od priznania dane z ubytovania za      
       predchádzajúci kalendárny rok. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom,  

alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou 
v pokladni Obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej 
forme od správcu dane. 

 
§ 3 

Oslobodenie od dane 
Od dane sú oslobodené deti do 5 rokov, ktoré budú v zariadení prechodne ubytované:  
 
 

Čl. V 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kľače  č. 3/2013 
 
 
 
 
 



 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Kľačoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
11.12.2020  uznesením č.  5/2020  a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
 
 
 
 
 
 

 

Vyvesené:                                                                             Jozef Jánošík 

Zvesené:                                                                                starosta obce     


