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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

návrh dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach 

v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 

u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 

Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení 

dodatkov č. 1, 2 a 3 

u k l a d á 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb vyvesenie vydaného Dodatku č.4                     

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení 

dodatkov č. 1, 2 a 3  na úradnej tabuli mesta Nitry 

T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Dodatku č.4                  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení 

dodatkov č. 1, 2 a 3 na webovom sídle mesta Nitry 

                                                               T: do 30 dní 

                                                               K: referát organizačný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 

o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. 

 
 
        Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g) zákona           
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a ustanovenia   § 43 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.) sa uznieslo 
na  

v y d a n í 
 

Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach 
v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len VZN č. 10/2014). 
 
Týmto dodatkom sa VZN č. 10/2014 mení a dopĺňa takto: 
 
1. Doterajšie znenie §  6 odsek 2 písm. d):  
 
„d) 70 % zo stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci, múzeí, galérií, divadiel, výstavných 
sieni a osvetových zariadení.“ 
 
sa nahrádza znením:   
 
„d) 70 % zo stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci, múzeí, galérií, divadiel, výstavných 
sieni, osvetových zariadení a zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich časti užívaných na 
šport.“ 
 
2.  Doterajšie znenie § 14: 
 

„§ 14 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné 
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí 
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 
15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  

 

(2) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie 
v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť: 

-  meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide   
o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, 

-  zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov 
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. 

 
(3) Platiteľ dane ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný  v rámci 

oznamovacej povinnosti uviesť: 
- obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, 



- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na    
doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 
a kontaktné údaje, 

- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov 
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.“ 

 
sa nahrádza znením:   
 

„§ 14 

Náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

(1) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie 
v súkromí je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca splniť si oznamovaciu povinnosť k dani 
za ubytovanie za predchádzajúci mesiac. V rámci oznamovacej povinnosti musí správcovi dane 
za ubytovanie – Mestu Nitra uviesť: 
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide   

o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
-  zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z. a adresu  

ubytovacieho zariadenia,  
- Základ dane čiže počet prenocovaní za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta Nitry samostatne, 
- výšku dane za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta Nitry 

samostatne. 
 
(2) Platiteľ dane fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba poskytujúca odplatné prechodné 
ubytovanie je povinná do 15 dní po ukončení mesiaca splniť si oznamovaciu povinnosť k dani 
za ubytovanie za predchádzajúci mesiac. V rámci oznamovacej povinnosti musí správcovi dane 
za ubytovanie – Mestu Nitra uviesť: 
-   obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, 
-  údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na  doručovanie písomnosti v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
-   zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov    

ubytovacieho zariadenia,  
- základ dane čiže počet prenocovaní za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta Nitry samostatne, 
- výšku dane za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta Nitry 

samostatne.“ 
 
3. vypúšťa sa znenie § 15. 
 
4. Doterajšie znenie § 16: 

„§ 16 
Spôsob a lehota odvodu dane 

 
(1) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné 
oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom okrem identifikačných údajov uvedie aj počet 
prenocovaní a výšku dane za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území 
mesta Nitry samostatne. 
 



(2) Náležitosti oznámenia podľa odseku 1 stanoví správca dane na tlačive „ Oznamovacia 
povinnosť k dani za ubytovanie“. 
 
(3) Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia 
mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
 
(4) Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni 
Mestského úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od 
správcu dane.“ 
 
sa nahrádza znením: 

„§ 16 
Spôsob a lehota platenia dane 

 
(1) Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia 
mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
 
(2) Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni 
Mestského úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od 
správcu dane.“ 
 
 
Ostatné ustanovenia VZN č. 10/2014 zostávajú nezmenené. 

 
 

Na vydaní Dodatku č. 4 k VZN č. 10/2014 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  
................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli   t. j. 
.................. okrem zmien v bode 1, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023. 

 
 
 
 
 
  
          Marek Hattas                                                                 Mgr. Martin Horák  
              primátor                                                                            prednosta 
           mesta Nitry                                                             Mestského úradu v Nitre 

 

 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

k návrhu dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 
o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. 

 

Dňom 11.12.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2021 Zb., ktorým sa zmenil a doplnil zákon   
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Táto posledná novela zákona           č. 582/2004 
Z. z. sa dotýka iba dane z nehnuteľností a dane za ubytovanie.  

Pri dani z nehnuteľností umožňuje zákon obciam nad rámec doterajších možnosti 
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením oslobodenie alebo zníženie dane za stavby 
a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport. V snahe podporiť budovanie 
a prevádzkovanie športovísk súkromnou sférou navrhujeme 70 %-né zníženie dane zo 
stavieb a  nebytových priestorov alebo ich časti užívaných na šport. Pripomíname, že 
väčšina stavieb slúžiacich na šport je vo vlastníctve mesta Nitry. Tieto stavby sú v zmysle      § 
17 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. oslobodené od dane z nehnuteľností. Ostatné stavby slúžiace 
na šport, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Nitry a sú predmetom zdanenia tvoria v rozpočte 
mesta Nitry príjem cca 45 tisíc eur.  

K  viacerým zmenám došlo pri dani za ubytovanie. Rozšíril sa predmet dane o všetky ubytovne 
poskytujúce odplatné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka. Doteraz 
bolo predmetom dane iba odplatné prenocovanie v turistických ubytovniach, avšak robotnícke ubytovne 
nemali povinnosť odvádzať daň za ubytovanie.  

Na druhej strane sa upravila definícia základu  dane čiže počtu prenocovaní tak, že jedna osoba 
u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku môže byť spoplatnená najviac za 60 prenocovaní. 

Ďalšou novinkou je, že obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením paušálnu 
sadzbu dane. Paušálna sadzba dane je sadzba dane na jedno lôžko z ubytovacej kapacity 
zariadenia na kalendárny rok. Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane 
a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity 
počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí; 
na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie spoplatnenie na základe počtu  
prenocovaní. Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie 
paušálnej dane v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí; platiteľ 
dane môže vyrubenú daň zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Podobne 
ako iné krajské mesta na Slovensku s ktorými sme sa skontaktovali, tak ani my nechceme 
využiť túto možnosť zdanenia z obavy, že by o ňu požiadali iba tie daňové subjekty, 
ktorým by  sa výrazne znížil odvod dane za ubytovanie, preto nenavrhujeme vo všeobecne 
záväznom nariadení paušálnu sadzbu na jedno lôžko z ubytovacej kapacity zariadenia na 
kalendárny rok. 
 Novela zákona zaviedla aj inštitút určenia dane podľa pomôcok v prípade ak si platiteľ 
dane nesplní oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. K zmenám došlo aj  pri osobách 
zúčastnených na plnení daňovej povinnosti. Platiteľom dane môže byť aj zástupca platiteľa    t. 
j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie 
medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania  digitálnej platformy. 
 Nakoľko ustanovenia týkajúce sa povinnosti viesť podrobnú evidenciu fyzických 
osôb, ktorým bolo poskytnuté odplatné prechodné ubytovanie sú už uvedené priamo 
v zákone, tak je nevyhnutné ich vypustiť z VZN č. 10/2014 o miestnych daniach. Taktiež 
bolo na základe nových legislatívnych zmien potrebné upraviť aj ustanovenia týkajúce sa 
oznamovacej povinnosti k dani za ubytovanie. 
 
 



 
Novela zapracovaná červeným písmom do platného znenia zákona 

 
 

 
 
 

z  25. novembra 2021, 
 
 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších predpisov  
 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 
 

Čl. I 

 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. 
z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona                         
č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008             
Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona         
č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona                                         
č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013             
Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona         
č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. 
z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona                       
č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 354/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slová „stavby užívané na účely sociálnej pomoci20a)“ vkladá 

čiarka a slová „stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport 20b)“ a na konci 
sa pripájajú tieto slová: „alebo niektoré druhy z nich“. 
 

Úplné znenie písm. b) teraz platné s novelou 
„b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 

zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 

schopnosťou,20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci20a), „stavby a nebytové priestory 

alebo ich časti užívané na šport 20b)“  a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, 

výstavné siene, osvetové zariadenia, „alebo niektoré druhy z nich“.“ 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie: 
„20b) § 43a ods. 3 písm. o) a § 43c ods. 1 písm. i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Kód 19 prílohy č. 7 a kód 10 prílohy č. 10 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 



republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“. 

 
2. V § 37 sa za slová „prechodné ubytovanie“ vkladajú slová „fyzickej osoby“, za slovom 

„liečební,“ sa vypúšťa slovo „turistická“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a iné 
zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe“. 

 

§ 37 

Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie „fyzickej osoby“,  podľa § 

754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), 

ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný 

dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická 

ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, 

táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na 

viaceré účely „a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osobe“. 

 

§ 38 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

3. § 38 vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 38 

Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti 

 

(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom 
dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné 
ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa 
poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom 
dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne. 

 

(3) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje 
odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom 
prevádzkovania digitálnej platformy22d) s ponukou zariadení na území obce 
poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.“.  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie: 
„22d) § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. 
z.“.  



 

4. V § 39 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však 60 
prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.“. 

 

„§ 39 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, „najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane 
v jednom kalendárnom roku.“ 

 

„§ 40 

Sadzba dane 

(1) Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. 

(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti 

obce23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.“ Bez zmeny  

 

5. § 41 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 41 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej 
osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania 
fyzickej osobe.“. 

 

§ 41 

Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje.  

 

6. Za § 41 sa vkladajú § 41a až 41d, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

 

„§ 41a 

Oznamovacia povinnosť 

  

(1) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného 
prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania  
odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr 
do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. 
Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre 
určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. 

 

(2) Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, 
ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb 
vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá 



obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, 
číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas 
alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) 
a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný 
viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku 
daňovej povinnosti. 

 

(3) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá 
zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa 
dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa odseku 2 za všetky fyzické osoby, 
ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté. 

 

 (4) Platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným 
všeobecne záväzným nariadením.11) Ak časť povinnosti alebo celú daňovú povinnosť 
plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, základ dane podľa § 39 sa znižuje 
o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca. 

 

§ 41b 

Určenie dane podľa pomôcok 

 

(1) Obec písomne vyzve platiteľa dane, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej 
splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.  

  
(2) Ak platiteľ dane nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, 

obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Základom dane pri určovaní dane 
podľa pomôcok je súčin ubytovacej kapacity zariadenia (počet lôžok) v čase určenia 
dane podľa pomôcok a počtu dní v kalendárnom roku, za ktoré si platiteľ dane nesplnil 
oznamovaciu povinnosť podľa § 41a. Na určovanie dane podľa pomôcok nemá vplyv 
vznik a zánik daňovej povinnosti podľa § 41. 

 
(3) Obec oznámi platiteľovi dane 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.37a) 

 

§ 41c 

Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane 

 

Obec môže so zástupcom platiteľa dane uzavrieť dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu 
vedenia evidencie podľa § 41a ods. 2 na účely platenia dane, spôsobe vyberania dane, 
náležitostiach potvrdenia o zaplatení dane, lehotách a spôsobe odvodu dane obci. Zástupca 
platiteľa dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným 
všeobecne záväzným nariadením.11) Zástupca platiteľa dane vyberá daň od daňovníka 
v mene platiteľa dane, ktorú odvádza na účet správcu dane. Platba na účet správcu dane sa 
považuje za odvedenú daň. Postup podľa osobitného predpisu vzťahujúci sa na neoznačenú 



platbu22e) sa nepoužije, ak zástupca platiteľa dane preukáže, že k odvedeniu dane došlo 
v dôsledku chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti. 

 

§ 41d 

Paušálna daň 

 

(1) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) paušálnu sadzbu dane. 
Paušálna sadzba dane je sadzba dane na jedno lôžko z ubytovacej kapacity zariadenia 
na kalendárny rok.  

 

(2) Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej 
kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas 
kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane 
súhlasí; na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie § 41a odsek 2.  

 

(3) Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie 
paušálnej dane v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou 
v rozhodnutí; platiteľ dane môže vyrubenú daň zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 
splatnosti prvej splátky.“.  

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 22e znie: 
„22e) § 55 ods. 11 druhá a tretia veta zákona č. 563/2009 Z. z.“. 

 

„§ 42 

Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.“ Bez zmeny 

 

 
7. § 43 vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 43 
Splnomocňovacie ustanovenie 

 
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti oznamovacej 
povinnosti podľa § 41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, 
paušálnu daň podľa § 41d, spôsob a lehoty platenia dane, oslobodenia od dane alebo zníženia 
dane.“. 

 

§ 43 

Splnomocňovacie ustanovenie 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti a lehotu oznamovacej 

povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na 

účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby 

jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.  

 



 

8. V § 99d odsek 4 znie: 
„(4) Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej 
reklamy určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom 
sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, 
ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.“. 
 

(4) 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník 

označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné 

priznanie.  

 
 
9. Za § 104k sa vkladá § 104l, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 104l 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia 

 
(1) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si 

oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia do 
31. decembra 2022. 

 
(2) Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty 

a k dani za nevýherné hracie prístroje ustanovený podľa § 99d ods. 4 v znení účinnom do 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostáva v platnosti pre príslušné zdaňovacie 
obdobie.“. 

 
 
 

Čl. II 

 
 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

 

 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.02.2022 prerokovala „Návrh dodatku č. 4                  
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov       
č. 1, 2 a 3“  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 4                   
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov  
č. 1, 2 a 3 podľa predloženého návrhu.  
 
 

 
          Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 
          
 

Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 16.2.2022 prerokovala „Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2 a 3“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č.10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 podľa predloženého návrhu.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


