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9. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Miestne dane, poplatky a daň z motorových vozidiel 

Miestne dane patria k bežnému životu každého z nás, či už bežného spotrebiteľa, podniku 

alebo inej organizácie. Pre miestnu samosprávu  sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta 

alebo obce.  Druhy miestnych daní a ich náležitosti sú ustanovené vo Všeobecne záväznom 

nariadení každej obce alebo mesta. Cieľom školy je zabezpečiť získanie vedomosti v oblasti 

daňovej legislatívy nie len v oblasti daní vyberaných štátom, ale aj miestnych daní, s ktorými sa 

žiaci v budúcnosti určite stretnú.  
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10. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

 

1. Miestne dane a poplatky 

2. Právna legislatíva 

3. Správa miestnych daní a poplatkov 

4. Daň z motorových vozidiel  

 

Téma stretnutia: Miestne dane, poplatky, daň z motorových vozidiel 

 

Témou dnešného stretnutia boli miestne dane, poplatky a daň z motorových 

vozidiel.  Cieľom bolo pripraviť materiály pre žiakov tak, aby im čo najzrozumiteľnejšie  

priblížili úlohu a funkcie aplikovania daní a vyberania poplatkov, ktoré tvoria najväčšiu 

príjmovú zložku rozpočtu územnej samosprávy.  

  

Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sú stanovené podrobnosti o 

výške dane a poplatku a podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.. 

Miestne dane, ktoré ukladá mesto alebo obec: 

 daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov), 

 daň za psa, 

 daň za užívanie verejného priestranstva, 

 daň za ubytovanie, 

 daň za predajné automaty, 

 daň za nevýherné hracie prístroje, 

 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 

 daň za jadrové zariadenie. 

 

Obec ukladá taktiež poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Medzi ďalšie povinnosti podnikateľov, ktorí využívajú motorové vozidlo na podnikanie je 

Daň z motorových vozidiel. 

 

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle 

§ 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike. 

Správcom tejto dane je príslušný daňový úrad, daňová povinnosť vzniká prvým dňom 

mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, t. j. dňom, kedy 

ho podnikateľ začne využívať po podnikanie.  

 

                 Ing. Šeďová na hodinu Ekonomiky a Podnikovej ekonomiky v 4. ročníku 

v rámci opakovania maturitných tém pripravila pracovné listy zamerané na daňovú 

problematiku. V rámci témy daňovej sústavy sa snažila poukázať na odlišnosti jednotlivých 

daní, ktoré sa nelíšia iba predmetom dane ale aj správcom a zdaňovacím obdobím. Na 

hodinu Ekonomické cvičenia pripravila pre žiakov 4. ročníka problémovú úlohu, pri riešení 

ktorej môžu žiaci využívať počítačovú techniku a portál Finančnej správy. 

 

 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-za-psa/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_verejne-priestranstvo-uzivanie-dan/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-za-ubytovanie/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-predajne-automaty-hracie-pristroje/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-predajne-automaty-hracie-pristroje/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-za-vjazd-a-zotrvanie-motor/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_miestny-poplatok-komunalny-odpad/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20160101#paragraf-2.odsek-1


         Ing. Šolcová vypracovala problémovú úlohu pre žiakov 2. ročníka na predmet 

Ekonomické cvičenia, v ktorej musia žiaci pracovať s počítačovou technikou. Ich úlohou 

bude určiť aké dane a poplatky musí zvolená firma odviesť mestu, kde podniká a následne 

vyplniť príslušné doklady a vypočítať výšku jednotlivých daní a poplatkov.  

 

Ing. Kubáň  na predmet Ekonomika pre žiakov 2. ročníka vypracoval prezentáciu 

na tému daňová sústava, v ktorej sa snaží priblížiť právnu daňovú legislatívu v SR. Druhú 

časť prezentácie zameral na miestne dane, poukázal na dôležitosť funkcie miestnych daní.  

11. Závery a odporúčania: 
 

            Členovia  klubu pracovali na vytvorení učebných pomôcok, aby čo najvhodnejšou 

formou previedli študentov otázkami daňovej legislatívy. Svoju pozornosť zamerali na 

miestne dane a poplatky, nakoľko práve táto oblasť umožňuje efektívne rozvíjať naše 

okolie – mestá a obce. Snahou členov klubu FG je priblížiť žiakom náročnú otázku daní 

a získať prehľad nielen o jednotlivých druhoch ale hlavne o ich využití pri financovaní 

nielen štátnej správy ale aj územných samospráv miest a obcí.  
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