
Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel – najčastejšie chyby 
slovenských dopravcov 

 
 

V praxi sa často stretávame so skutočnosťou, že drobní dopravcovia si sťažujú na 
nadmerné daňové zaťaženie daňou z motorových vozidiel, ktoré nie sú schopní uniesť 
a pôsobí n a nich likvidačne. Pri podrobnejšom preskúmaní tohto typického problému je však 
potrebné poukázať na skutočnosť, že nie vysoké zaťaženie touto daňou, ale nedostatky 
v správnom vypĺňaní daňového priznania a nadväzne nesprávne určenie výšky dane je 
skutočnosťou, ktorá spomínané problémy dopravcov spôsobila. 

Problém spočíva v nedôslednom čítaní zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dane z motorových 
vozidiel sa dotýka Jedenásta časť, nazvaná Daň z motorových vozidiel. 

Na základe preštudovania príslušných § 84 – 93 sa daňovník dozvedá podrobnosti 
o výbere a určovaní dane z motorových vozidiel, máloktorý sa ale dopracuje až k § 96 Výklad 
niektorých pojmov, ktorý okrem iného hovorí: „Celková hmotnosť vozidla je súčet 
pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných súpravách sa celkovou 
hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na 
jednotlivé nápravy.“ 

Čiže daňovníka pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel 
zaujímajú v Osvedčení o evidencii vozidla (malý technický) nasledovné údaje: 

 
• Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3  (obr. 1). Teda 

pri osobnom automobile si v osvedčení o evidencii vozidla všímame údaj uvedený 
v riadku 14. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Zdvihový objem motora pri osobnom automobile 
 

• Základom dane z motorových vozidiel pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich celková 
hmotnosť v tonách a počet náprav (obr. 2). Čiže pri úžitkovom automobile a autobuse 

Poloha údaja 
o zdvihovom objeme 
motora v osvedčení 
o evidencii vozidla 



pozeráme na údaje uvedené v riadkoch 32, 33 a 39. Pripomínam, že riadok č. 33 nás 
zaujíma v prípade návesových jazdných súprav, kde pod celkovou hmotnosťou 
rozumieme súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. 

 
• Pre návesové jazdné súpravy platí, že ich zaradzujeme do kategórie nižšej, ako by patrili 

podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti, ak ťahač a náves používame v rámci jednej 
jazdnej súpravy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Celková hmotnosť a počet náprav pri úžitkových vozidlách 
 

Uveďme si nasledovný príklad: 
Uvažujme, že dopravca celý rok podniká len s jednou jazdnou súpravou, konkrétne ide 

o ťahač návesu IVECO Stralis a náves Kogel (osvedčenia o evidencii – pozri obr. 3). 
Dopravca podniká v Žilinskom kraji, kde pre jednotlivé vozidlá platia sadzby pre daň 
z motorových vozidiel nasledovne (tabuľka 1). 

 

Ak teda daňovník vypĺňa daňové priznanie za tieto vozidlá, často chybne uvažuje 
nasledovne: 

 
• Ťahač – vozidlo dvojnápravové, EURO 4, v riadku č. 32 v osvedčení sa nachádza 

údaj o najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 18 000 kg, čiže sadzba pre toto vozidlo 
je 926,11 €, keďže sa využíva v rámci jednej návesovej súpravy, využijeme možnosť 
zaradiť ho do nižšej kategórie, teda sadzba bude 793, 33 €, 

• Náves – vozidlo trojnápravové, v riadku č. 32 v osvedčení sa nachádza údaj 
o najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 33 000 kg, čiže sadzba pre toto vozidlo je 
1882,10 €, pri posune do nižšej kategórie ide o 1 686,91 €. 
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Tabuľka 1 

Sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá v Žilinskom samosprávnom kraji 

Celková hmotnosť v t Sadzba dane v € 

Počet náprav 

nad do (vrátane) 
Vozidlá EURO 

4, 5 
Vozidlá EURO 

3 
Ostatné 
vozidlá 

  1 59,75 62,74 65,72 
 1 2 106,22 111,53 116,84 
 2 4 175,93 184,72 193,52 
 4 6 265,55 278,83 292,11 
 6 8 351,86 369,45 387,04 
 8 10 441,48 463,55 485,63 
 10 12 527,78 554,17 580,56 

1 alebo 2 12 14 660,56 693,59 726,61 
nápravy 14 16 793,33 833,00 872,67 

 16 18 926,11 972,42 1 018,72 
 18 20 1 058,89 1 111,83 1 164,77 
 20 22 1 234,81 1 296,55 1 358,30 
 22 24 1 414,06 1 484,76 1 555,47 
 24 26 1 589,99 1 669,49 1 748,99 
 26 28 1 765,92 1 854,21 1 942,51 
 28 30 1 941,84 2 038,94 2 136,03 
 30  2 117,77 2 223,66 2 329,55 
  15 491,93 517,83 543,72 
 15 17 583,38 614,09 644,79 
 17 19 718,98 756,82 794,66 
 19 21 854,58 899,56 944,53 
 21 23 990,17 1 042,29 1 094,40 
 23 25 1 119,46 1 178,38 1 237,30 
3 25 27 1 255,06 1 321,12 1 387,17 

nápravy 27 29 1 390,66 1 463,85 1 537,04 
 29 31 1 526,26 1 606,59 1 686,91 
 31 33 1 702,85 1 792,47 1 882,10 
 33 35 1 885,75 1 985,00 2 084,25 
 35 37 2 065,49 2 174,20 2 282,91 
 37 40 2 245,24 2 363,41 2 481,58 
 40  2 421,83 2 549,29 2 676,76 
  23 627,53 660,56 693,59 
 23 25 763,13 803,29 843,46 
 25 27 898,73 946,03 993,33 
 27 29 1 031,17 1 085,44 1 139,71 

4 a viac 29 31 1 166,77 1 228,17 1 289,58 
náprav 31 33 1 346,51 1 417,38 1 488,25 

 33 35 1 526,26 1 606,59 1 686,91 
 35 37 1 702,85 1 792,47 1 882,10 
 37 40 1 885,75 1 985,00 2 084,25 
 40  2 065,49 2 174,20 2 282,91 
 
 



 
Teda uvedeným postupom vyčísli daňovník svoju daňovú povinnosť v celkovej výške 

2 480,24 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 3 Kópie osvedčení o evidencii vozidla pre uvažovaný príklad 
 
 
Ak ale daňovník pozná ustanovenie zákona v § 96, vie, že nie údaj v riadku č. 32 je 

v tomto prípade rozhodujúci, ale údaj v riadku č. 33. 
Výpočet sa potom zmení nasledovne: 
 

• Ťahač – vozidlo dvojnápravové, EURO 4, v riadku č. 33 v osvedčení sa nachádza 
údaj o najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu 7 500/11 500 kg, čiže 
sadzba pre toto vozidlo je 1 058,89 €, keďže sa využíva v rámci jednej návesovej 
súpravy, využijeme možnosť zaradiť ho do nižšej kategórie, teda sadzba bude 926,11 
€, 

• Náves – vozidlo trojnápravové, v riadku č. 33 v osvedčení sa nachádza údaj 
o najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu 8 000/8 000/8 000 kg, čiže 
sadzba pre toto vozidlo je 1 237,30 €, pri posune do nižšej kategórie ide o 1 094,40 €. 
 
Teda pri použité správneho postupu vyčísli daňovník svoju daňovú povinnosť 

v celkovej výške 2 020,51 €, čo je o 459,73 € menej ako v predchádzajúcom nesprávnom 
prístupe. Ilustrovaný príklad uvádza iba prípad používania jednej návesovej súpravy, i drobní 
dopravcovia bežne využívajú viacero súprav, čo pri nesprávnom výpočte dane z motorových 
vozidiel spôsobuje stratu významných finančných čiastok. 

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že nie všetky všeobecne záväzné nariadenia 
určujúce v samosprávnom kraji daň z motorových vozidiel obsahujú upozornenie na 



skutočnosť, že v zákone sa nachádza i konkretizácia termínu celkovej hmotnosti pre návesové 
súpravy.  Napriek tomu, rozhodujúcim stále zostáva výklad zákona o miestnych daniach. 
Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja tieto podstatné náležitosti 
obsahuje. 

 
 
 

Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD. 
Katedra cestnej a mestskej dopravy 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Žilinská univerzita v Žiline 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

e-mail: adela.poliakova@fpedas.uniza.sk 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


