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9. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Miestne dane, poplatky a daň z motorových vozidiel - analýza 

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní t. z. ktoré 

dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod. Konkrétne 

náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od 

platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú 

jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.  

 

Kľúčové slová: 

Miestne dane, právna legislatíva, daňové obdobie, úľavy, poplatky za komunálne odpady, poplatky 

za stavebné odpady, všeobecne záväzné nariadenie 



10. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

 

1. Miestne dane a poplatky – analýza  

2. Právna legislatíva 

3. Poplatky za komunálny odpad a stavebné materiály 

4. Daň z motorových vozidiel  

 

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

 

Dnešné stretnutie sa nieslo v znamení analýzy účinnosti pripravených materiálov 

na všeobecný prehľad žiakov v oblasti daní a poplatkov v správe miest, obcí a VÚC. 

Cieľom predchádzajúceho stretnutia členov klubu FG  bolo pripraviť materiály pre žiakov 

tak, aby im čo najzrozumiteľnejšie  priblížili miestne dane a poplatky, ktoré môžu mestá a 

obce vyberať na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Náležitosti miestnych daní a poplatkov v jednotlivých mestách a obciach upravujú 

všeobecne záväzné nariadenia, ktoré navrhujú a schvaľujú poslanci danej územnej 

samosprávy. 

 

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

pracovala so žiakmi na vypracovaní pracovných listov, v ktorých si žiaci mali spracovať 

prehľad miestnych daní v ich mieste bydliska. Žiaci v nadväznosti od miesta ich trvalého 

bydliska spracovali prehľad miestnych daní, ktoré vyberá ich miestna samospráva 

a poukázali na odlišnosti výšky sadieb v jednotlivých mestách a obciach.  Žiaci diskutovali 

o spôsobe vyberania poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v mieste ich bydliska, 

nakoľko legislatíva umožňuje dva spôsoby stanovenia výšky poplatkov – podľa množstva 

komunálneho odpadu alebo podľa počtu osôb v domácnosti. 

 

                Ing. Moravíková Fiačanová vyhodnotila spracovanie  komplexnej úlohy žiakov 3. 

ročníka, v ktorej si žiaci upevnili zručnosti v spôsobe účtovania priamych a nepriamych 

daní, miestnych daní, poplatkov a dotácií na účtoch 342, 343 a 345. Žiaci 3. ročníka  si na 

predmete cvičenia v cvičnej firme vypracovali pracovné listy a vyplnili formuláre daňových 

priznaní, ktoré si vyplnili online na internetových stránkach jednotlivých územných 

samospráv. 

 

Ing. Kubáň  zhodnotil prácu žiakov 2. ročníka, ktorým vypracoval prezentáciu na 

tému daňová sústava, v ktorej samostatnú časť venoval miestnym daniam. Prezentácia bola 

doplnená praktickými príkladmi a úlohami, v ktorých si žiaci mohli upevniť vymedzenie 

predmetu, základu, výšky jednotlivých miestnych daní a získali názorné ukážky všeobecne 

záväzných nariadení, v ktorých si jednotlivé mestá a obce vymedzujú rozsah a výšku 

miestnych daní.  

11. Závery a odporúčania: 
 

            Členovia  klubu analyzovali a vyhodnotili prácu študentov, ktorú realizovali počas 

hodín odborných predmetov prostredníctvom pripravených materiálov. Žiaci sa aktívne 

zapájali do riešenia jednotlivých problémových úloh, pracovali samostatne s priebežným 

usmerňovaním vyučujúcich. Takúto prácu vyhodnotili vyučujúci ako veľmi prínosnú pre 

žiakov, nakoľko sa žiaci mali možnosť oboznámiť s problematikou miestnych daní, získali 

prehľad o financovaní územnej samosprávy. Zároveň získali zručnosti aj z pohľadu 

daňovníka – či už FO alebo podniku, kde získali vedomosti o spôsobe zaúčtovania 

jednotlivých druhov daní.  



Snahou učiteľov bolo vniesť nielen prehľad v oblasti daňovej legislatívy ale vtiahnuť 

žiakov do daňového sveta,  pretože dane patria do bežnej reality každého z nás.  
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