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Informácia k zákonu č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v 
súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým sa 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 schválila dňa 22.3.2022 zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších 
opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len „zákon Ukrajina“), ktorým sa v Čl. XII dopĺňa 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). Zákon Ukrajina bol 
vyhlásený v Zbierke zákonov SR dňa 30.3.2022 a týmto dňom nadobúda účinnosť.   
 
Cieľom tejto informácie je poskytnúť útvarom FR SR informáciu o zmenách, ktoré nastanú v zákone 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov v súvislosti s ostatnou novelou zákona.  
 
Daň za psa  - § 22 Predmet dane  
Odsek 2 s negatívnym vymedzením predmetu dane sa dopĺňa o nové písmeno d). Podľa 
novozavedeného písm. d) predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je 
odídenec podľa osobitného predpisu. Podľa § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o azyle“) na účely tohto 
zákona sa rozumie odídencom cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 
republiky poskytlo dočasné útočisko. Uvedené ustanovenie sa s prihliadnutím na nové prechodné 
ustanovenie § 104m novely zákona prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2022.  
   
Daň za ubytovanie – nový § 38a  
Za § 38 sa dopĺňa nový § 38a, ktorý upravuje, že daňovníkom nie je odídenec podľa § 2 písm. j) zákona 
o azyle. Uvedené ustanovenie sa použije najskôr dňom vyhlásenia zákona Ukrajina.  
 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - § 77      
Negatívne vymedzenie poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len „poplatok“) upravené v odseku 4 sa dopĺňa novým písmenom f), podľa ktorého 
poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu 
s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa § 2 
písm. j) zákona o azyle. Uvedené ustanovenie sa s prihliadnutím na nové prechodné ustanovenie 
§ 104m novely zákona prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2022.  
    
Prechodné a záverečné ustanovenia – nový § 104m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným 
dňom vyhlásenia 
Za § 104l sa vkladá nový § 104m upravujúci prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom 
vyhlásenia, podľa ktorého § 22 ods. 2 písm. d) a § 77 ods. 4 písm. f) sa prvýkrát použijú 
na zdaňovacie obdobie roku 2022.  
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