
Obec  B u š i n c e  v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z.  
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bušince č. 1 zo dňa 12.12.2008 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady. 
 
 
                                                            Čl. I 
                                             Úvodné ustanovenie    
 
                                                             § I 
                                                 Predmety úpravy 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Bušinciach podľa § 11 ods.4 písm. d./ zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zaviedlo v nadväznosti na § 
98 zákona č.582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len zákon č.582/2004 Z. z. /, že obec Bušince 
ako správca dane v zmysle §1a písm. b./ zákona č.511/1992 zb. o správe dani 
a poplatkov v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov bude 
s účinnosťou od 1. januára 2009 vyberať tieto miestne dane: 

 
a./ Daň z nehnuteľností 
b./ Daň za psa 
c./ Daň za užívanie verejného priestranstva 
d./ Daň za ubytovanie 
e./ Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

2. Obec Bušince vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné   
odpady. 
 

3. Toto nariadenie určuje základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob   
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti 
oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na 
uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie 
na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane. 
 

4. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Bušince /ďalej len    
správca dane/. 

 
                                                                      Čl. II 
                                                       Daň z nehnuteľností 
 
                                                                      § 2 
                                                           Predmet dane 
 
Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
a./ Daň z pozemkov 
b./ Daň zo stavieb 
c./ Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1/. 



                                                  Daň z pozemkov 
 
                                                             § 3  
                                                    Základ dane 
 

1. Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota  
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pôdy 
za 1m2 v k. ú. Bušince: 0,4647 €. 
 
Hodnota za 1m2 za trvalé trávnaté porasty je v k. ú. Bušince: 0,0902 €. 
 

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky užívané vodné plochy je hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 
m2 podľa zákona č.382/2004 Z. z.  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky ministerstva spravodlivosti SR 
č.492/2004 Z. z.  o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

 
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,  

 a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 
a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné 
plochy v k. ú.  Bušince: 1,85  €  a pre stavebné pozemky 18,58 €. 
 
                                                           § 4 
                                                    Sadzba dane 
 
1. Ročná sadzba dane z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a     

trvalé trávnaté porasty je 0,28 % zo základu dane na celom území obce. 
Ročná sadzba za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,35 % zo základu 
dane na celom území obce Bušince. 
 

2. Ročná sadzba dane z pozemkov za záhrady, zastavané plochy a nádvoria,    
stavebné pozemky a ostatné plochy je 0,30 % zo základu dane na celom území 
obce Bušince.        
 
                                                  Daň zo stavieb 
  
                                                             § 5 
                                                    Základ dane 
 
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. zastavanou plochou 
sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby. 
 
                                                            § 6 
                                                     Sadzba dane 
 
1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy na 

území obce Bušince je stanovená nasledovne: 



a./ Za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 
je 0,06  €. 
b./ Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 
hospodárstvo s výnimkou stavieb na administratívu je 0,33 €. 
c./ Za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu je 0,19  €. 
d./ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené, alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov je 
0,16  €. 
e./ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu je 0,33 €. 
f./ Za stavby za ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu je 0,99  €. 
g./ Za ostatné stavby je 0,16 €. 
 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa sadzby uvedené v ods.1 zvyšujú o 0,03  € za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 

 
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa  

ods.1 daň tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta 
pomerná časť dane sadzbou určenou ako súčet pomerných častí dane. 
Pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej časti stavby 
využívanej na jednotlivé účely využitia podľa ods.1 k celkovej podlahovej 
ploche stavby. 
 
                                            Daň z bytov 
 
                                                § 7 
                                          Základ dane 
 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového 
priestoru v m2. 

  
                                                                       § 8 

                                                        Sadzba dane 
 
1. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu v k. ú.  

Bušince je 0,06  €. 
 
                                                          § 9 
                                        Oslobodenie od dane 
 
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené: 

a./ Pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
b./ Močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa, pásma ochrany prírodných 
liečivých zdrojov I. a II. stupňa  a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových 
I. a II. stupňa. 



c./ Časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné 
zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, 
stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení 
na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 
elektrickej energie a vykurovacích plynov. 
d./ Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
e./  Pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. 
f./ Pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na 
podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov, alebo pásiem 
hygienických noriem ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného 
prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným emisným 
zaťažením, na pozemky  rekultivované investičným zúrodňovaním okrem 
rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké 
medze s kroviskami, alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov 
II. a III. stupňa na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej 
a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou,  ekologickou 
alebo krajinotvornou funkciou.    
g./ Pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na 
vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve 
verejných vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých 
škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve 
cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby 
alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického 
vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovacej pôsobnosti samosprávnych 
krajov, alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
krajských školských úradov. 
 

2. Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov v daňovom 
priznaní  v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na 
oslobodenie, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie 
obdobie. 
 

3. Ak zaniknú dôvody na oslobodenie, je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť 
správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti. 

 
 
                                                  § 10 
                                     Daňové priznanie 
 
1. Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto nariadenia bol povinný podať prvýkrát 

daňové priznanie do 28. februára 2005. 
 

2. Daňové priznanie daňovník je povinný podať v ďalších obdobiach do 31, januára,  
len ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane. 
 

3. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

 
4. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome 

v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická osoba, alebo 



právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou 
určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi 
dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

 
 
                                                      § 11 
                                          Vyrubenie dane  
 
1. V roku 2009 vyrubí Obec Bušince daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov  

a ďalšie zdaňovacie obdobia do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia. 
 
                      
                                                                § 12 
                                                       Platenie dane  
 

1. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € a právnickej osobe  
165,97 € je splatná naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. 
 

2. V roku 2009  a v ďalších zdaňovacích obdobiach vyrubená daň z nehnuteľností  
je splatná v troch splátkach a to najneskôr do 31.mája, 31.júla a 31.októbra 
bežného zdaňovacieho obdobia. 
 

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v odseku č.1,  
a to termínu splatnosti prvej splátky. 
 
 
                                               Čl. III 
 
                                           Daň za psa 
                                                  § 13 
                                          Predmet dane  

 
 

1. Daň za psa  sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Platí ju fyzická a právnická 
osoba, ktorá je vlastníkom psa. 

 
2. Predmetom dane za psa nie je: 

- pes chovaný na vedecké a výskumné účely, 
- pes umiestnený v útulku zvierat, 
- pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 
- pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 
                                                                  § 14 
                                                             Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je 

- vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
Daňovníkom musí byť plnoletá osoba. 

 
 



                                                 § 15 
                                           Základ dane 
 
Základom dane je počet psov. 
 
                                                  § 16 
                                        Sadzba dane 
 
Sadzba dane sa určí za jedného psa a kalendárny rok. 
Sadzba dane sa určí nasledovne: 
a./  4,9790 € za jedného psa v celej obci Bušince 
b./ 3,3193 € za jedného psa v osade Karlov 
c./ 3,3193 € za jedného psa , ak držiteľ je osamelý dôchodca. 
Osamelým dôchodcom pre účely tohto VZN sa považuje osoba, u ktorej na adrese 
jej bydliska nemá iná osoba hlásený pobyt. 
 
                                                   § 17 
                          Vznik a zánik daňovej povinnosti     
 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo 
držiteľom psa. 
 
                                                   § 18 
                  Oznamovacia povinnosť a platenie dane  
 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 

dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
2. Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník 

uhradí pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

3. Ak zdaňovacia povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník 
to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti. Správca dane pripadajúcu sumu nevracia daňovníkovi. 

4. Daň za psa je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. 
 
 
                                                     Čl. IV 
                         Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
                                                     § 19 
                                            Predmet dane 
 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie  

verejného priestranstva  a dočasné  parkovanie motorového vozidla na 
vyhradenom priestore verejného priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je cesta, miestne 
komunikácie, chodník, trhovisko, zelené plochy. Verejným priestranstvom sú 
ďalej všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo 



vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou obce, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 

3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je: 
a./ Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb napr. motorové  
vozidlo, 
b./ Umiestnenie stavebného, alebo predajného zariadenia napr. lešenia, 
oplotenia, 
c./ Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, strelnice, hojdačiek, príp. iné 
atrakcie v rozsahu oplotenia a vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení, 
d./ Umiestnenie skládky napr. skládka zeminy, skládka nepotrebných 
prebytkov z domácností, 
e./ Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska napr. vyhradenia 
priestoru pre motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste, 
d./ Dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore.    
 
                                                  § 21 
                                             Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva. 
 
                                                  § 22 
                                           Základ dane 
 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívania 
verejného priestranstva v m2. 
 
                                                   § 23 
                                            Sadzba dane 
 
1. Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,6596 € za 

každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný 
deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto § VZN nie je stanovená, alebo 
určená iná sadzba. 

2. Sadzba dane je: 
1,6596€ za každý deň používania verejného priestranstva do výmery 10 m2 
a 3,3193 € nad výmeru 10 m2 za ďalších 10 m2 plochy sa sadzba poplatku 
zvyšuje o 3,3193€. 
3. Sadzba dane za používanie verejného priestranstva pri umiestnení 
cirkusu, strelnice a hojdačiek je 6,6387 € za každý deň a za každú 
jednotlivú atrakciu. 
 
                                               § 24 
                    Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
1. Daňovník  je povinný osobne, alebo písomne podať priznanie k dani za 

užívanie verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má 
realizovať užívanie verejného priestranstva. 

2. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má, 
alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. 



3. Daňovník je povinný oznámiť  správcovi dane skutočnosť, že osobitné 
užívanie verejného priestranstva bolo uvedené do  pôvodného stavu. 

 
                                          
                                        § 25 
        Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 
1. Splatnosť dane sa stanovuje nasledovne: 

a./ Jednorázovo v hotovosti do pokladne správcovi dane 
- pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri 
ohlasovaní vzniku daňovej  povinnosti u správcu dane 

b.) splátkami 
     - pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to mesačnými splátkami 
        pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu dane v obci Bušince   
        pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. 

2) Daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrubí s platovým výmerom. 
  
                                Čl. V 
                   Daň za ubytovanie 
 

                                                  § 26 
                                         Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania ako sú ubytovňa, nocľaháreň a iné zariadenia 
poskytujúce služby prechodného ubytovania. 
 
                                                                   § 27 

                              Daňovník a platiteľ dane 
 

 
1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce Bušince, ktorý odplatné 

prechodné ubytovanie poskytuje. 
  
                                                           § 28 
                                                     Základ dane      
 
Základom dane je počet prenocovaní. 
  
                                                           § 29 

                                                Sadzba dane 
 

Sadzba dane je na území obce Bušince 0,3319 € na osobu a prenocovanie daňovníka. 
 
                                                                 § 30 
                                                          Správca dane 

   
Miestne príslušnou obcou je obec na ktorej území sa zariadenie nachádza. 
 
 



                                                                 § 31 
                                      Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby  
prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   
 
                                                                 § 32 
                                               Oznamovacia povinnosť 
 
Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.  prevádzkovateľ, je 
povinný sa zaregistrovať do 30 dní odo dňa vzniku činnosti na Obecnom úrade v Bušinciach. 
Zároveň je platiteľ povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, 
príp .iný doklad, na základe ktorého vykonáva činnosť podliehajúcu dane za ubytovanie. 
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný 
oznámiť písomne túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť 
nastala. Platiteľ je povinný uviesť aj prípadnú zmenu názvu sídla. Platiteľ je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť obchodné meno, názov, IČO, sídlo, miesto podnikania 
a kontaktné údaje v prípade, ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo daňovníka. 
 
                                                                  § 33 
                                                     Povinnosti platiteľa 
 

1) Daň v stanovenej výške pre Obec Bušince vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie. O vybratej dani vedie daňovník 
evidenciu v „knihe ubytovaných“. 

2) Vybratú daň odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie správcovi dane 
nasledovným spôsobom: 

- v hotovosti do pokladne Obecného úradu 
- na účet obce vedeného vo VÚB banke a.s. Veľký Krtíš. 

            Daňovník je zároveň povinný predložiť ku kontrole  „knihu ubytovaných“ za účelom   
            overenia správnosti odvodu dane obci Bušince 

3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania 
príjmový pokladničný doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet prenocovaní, dátum 
od kedy bol daňovník v zariadení ubytovaný. 

4)  Do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca je platiteľ povinný predložiť správcovi 
dane vyplnené vyhlásenie na predpísanom tlačive o počte a dobe ubytovaných hostí 
s vyznačením počtu, doby ubytovania, celkový počet prenocovaní v mesiaci za 
predchádzajúci mesiac. 

5) Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole 
evidenciu ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania, alebo na 
výzvu správcu dane priniesť uvedenú dokumentáciu na Obecný úrad v Bušinciach. 

 
                                                          § 34 
                                  Spôsob vyberania dane za ubytovanie 
 
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške obec vyberá a ručí zaň platiteľ, ktorým je 
v zmysle Zákona č. 582/2004 Z .z. § 41 prevádzkovateľ zariadenia, ktorým odplatné 
prechodné ubytovanie poskytuje. 
 
 



 
 
                                                         § 35 
                                         Platenie dane za ubytovanie 
 
Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia (§ 33 ods.4) v pokladni 
Obecného úradu alebo na účet obce. Doklad o úhrade je povinný predložiť správcovi 
dane. 
 
                                                      Čl. VI 
                                    Daň za výherné hracie prístroje 
 
                                                         § 36 
                                                   Predmet dane 
 
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré s spúšťajú alebo prevádzkujú za 

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 
v priestoroch prístupných verejnosti na území obce Bušince. 

2) Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické 
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 
                                                           § 37 
                                                       Daňovník  
 
Daňovníkom je fyzická  alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie automaty 
prevádzkuje. 
 
                                                            § 38 
                                                      Základ dane     
 
Základom dane je výpočet nevýherných hracích prístrojov. 
 
 
                                                             § 39 
                                                       Sadzba dane   
 
1) Sadzba dane je 66,3878 € za jeden nevýherný  hrací prístroj podľa § 36 ods. 2 za jeden 

kalendárny rok.  
2) Ak daňová povinnosť zaniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa 

prepočíta od dátumu vzniku daňovej povinnosti. 
 
 
                                                              § 40 
                                        Vznik a zánik daňovej povinnosti                        
 
Daňová povinnosť zaniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.                  
 
 
 



                                                              § 41 
                           Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 
1) Daňovník dane za výherné hracie prístroje je povinný oznámiť vznik daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na území 
obce na predpísanom tlačive v ktorom uvedie názov a sídlo daňovníka, miesto 
umiestnenia , počet, typ, číslo nevýherného hracieho prístroja a deň začatia jeho 
prevádzkovania. Zároveň je daňovník povinný pri registrácii predložiť výpis 
z obchodného registra alebo živnostenský list a nájomnú zmluvu  s prenajímateľom  
priestorov. 

2) Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, je daňovník 
povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní od dňa, keď táto 
skutočnosť nastala. 

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

4) 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. 

 
                                                          § 42 
                                           Povinnosť daňovníka 
 
1) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je             
      uvedené : názov firmy prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum          
      začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu  a evidenčné číslo pridelené           
      správcom dane. 
2) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole   

evidenciu nevýherných hracích prístrojov a účtovnú evidenciu týkajúcich sa NHA 
alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu na Obecný úrad Bušince. 
 
 
                                               Čl. VIII 
           Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
                                                  § 43 
                                     Predmet poplatku 
 
 
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Bušince 
a v osade Karlov – Bušince. 

2) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok. 
  
 
 
 



                                                  § 44 
                                               Poplatník                                           
 
   
1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, ktorá nie je 
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel 
ako je podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej len nehnuteľnosť). 

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie. 

c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

d) Fyzická osoba, ktorá má v obci Bušince – osada Karlov trvalý pobyt, alebo 
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP na iný účel, 
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej len nehnuteľnosť). 

2) U poplatníkov  podľa ods.2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v evidencii 
obyvateľov vedenej na ohlasovni OcÚ (trvalý a prechodný pobyt) a z evidencie 
správcov bytových domov. 

3) Ak má osoba podľa ods.2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa ods.2 písm. a) 
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt súčasne,  je oprávnená užívať alebo 
užíva  nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok  platí  iba z dôvodu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený 
množstvový zber. 

4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva 
z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods.2 ak na jeho základe  

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie 
v zariadení na tom určenom, 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej 
starostlivosti, 

c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho 
vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú 
má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo užíva , vykonáva 
pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej  
činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné 
stavebné odpady. 

5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň 
a) vlastník nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

vlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku  zástupca alebo správca súhlasí. 
Ak spoluvlastníci neurčia zástupcu ani správcu, obec určí spomedzi 
vlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 



b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo 
obec (ďalej len platiteľ). 

6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník. Za odvedenie poplatku ručí platiteľ. 

7) Ak viacero poplatníkov podľa ods.2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať 
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Povinnosti poplatníka nesmie z iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa 
dlhodobo zdržiava mimo Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto 
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka 
oznámiť obci. 

 
                                                                  § 45 
                                               Vznik poplatkovej povinnosti 
 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 44 ods.1) . 
 
                                                                  § 46 
                                                             Ohlásenie 
 
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo vzniku povinnosti platiť poplatok  odo 

dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej 
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok. 
V prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci: 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu prechodného pobytu )ďalej len 
identifikačné údaje) ak je poplatníkom osoba podľa ods.2 písm. b) a c), názov alebo 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo. 

b) Identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatník podľa ods. 7 
c) Údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa Zákona č.582/2004 Z. z.  § 79 spolu 

s ohlásením predložiť aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje 
zníženie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie  poplatku. 

2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 
platiť má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada zníženie poplatku 
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

3) V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti je možné poplatníkovi uložiť pokutu 
v zmysle Zákona č. 511/1992 Z. z. 

 
                                                              § 47 
                                                   Sadzba poplatku 
 
1) Sadzba poplatku je 0,0272 € za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený 

množstvový zber. 
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na dva euro centy nadol. 

2) U právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch sa poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vypočítava podľa priemerného počtu 
zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú 
v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným 
obcou. 

3) Sadzba poplatku na jedného zamestnanca je 9,92 €. 



                                                   
                                                             § 48 
                                                    Splatnosť poplatku 
 
Poplatok splatný: 
a) Pre poplatníka podľa ods.1 písm. a): do 16,59 € naraz a to do 31.03. príslušného roka 

a nad 16,59 € v dvoch rovnakých splátkach a to do 31.03. a do 30.09. príslušného 
roka. 

b) Pre poplatníka podľa ods. 1 písm. b) a c) : ročný poplatok do 165,97 € do 31.03. 
príslušného roka a nad 165,97 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do 31.03. 
a do 30.09. príslušného roka. 

c) Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené podľa 
písm. a) a b). 

d) Poplatníci sú povinný uhradiť poplatok na účet obce alebo v hotovosti do pokladne 
Obecného úradu. 

 
 
                                                                 § 49 
                                           Zníženie a odpustenie poplatku 
 
 

1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosť môže  
     odpustiť za obdobie, za ktoré poplatník preukáže : 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K 
žiadosti  je potrebné doložiť doklady v úradnom jazyku preukázajúce nárok na 
odpustenie a to : potvrdenie zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, pracovné 
povolenie , povolenie pobytu, víza a pod. 

b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní. K žiadosti je potrebné doložiť všetky hodnoverné doklady 
potvrdzujúce túto právnu skutočnosť. Čestné prehlásenie sa za takýto doklad 
nepovažuje. 

2) Odpustenie poplatku podľa ods. 1 vypočíta správca poplatku alikvotne od dátumu 
kedy nastala skutočnosť potvrdzujúca dôvod pre poskytnutie odpustenia. 
Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre odpustenie poplatku predloží poplatník 
správcovi najneskôr do 31.kanuára príslušného roka. Po uplynutí lehoty určenej na 
ohlásenie  vzniku poplatkovej  povinnosti  zaniká nárok na poskytnutie odpustenia 
poplatku. 
 
 
                                                       § 50 
                                           Vrátenie poplatku 

 
 
      Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 
30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo od dňa zistenia tejto skutočnosti, 
najneskôr do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok určený. 
Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 2,3235 €. 
 
 
 



                                                   
 
                                                              Čl. VIII. 
 
                                                                  § 51 
                                                  Záverečné ustanovenia  
   
 

1) Žiadosti o poskytnutie príspevku na bývanie pre občanov obce Bušince budú 
potvrdené len v tom prípade, ak občan nebude mať voči obci žiadne nedoplatky na 
dani z nehnuteľností, dane za psa a na miestnom poplatku za zber a prepravu 
komunálneho odpadu. 

2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na  Zák. č. 582/2004 
Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a na  Zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov. 

     3)   Na tomto VZN obce Bušince sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bušinciach dňa  
           12.12.208, Uznesenie č. 11/2008, bod II., písm. e) . Toto Všeobecne záväzné  
           nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009. 
      4)  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č.1/2007  
           o podmienkach a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady                        
            a drobné stavebné odpady. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 V Bušinciach, dňa 12.12.2008                                         Miroslav  G o m o l a, v. r.  
                                                                                                   starosta obce 
             


