
 

Metodický pokyn k oslobodeniu od dane z motorových vozidiel  podľa  
§ 4 ods. 1 písm. c)  zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  

u vozidla osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúceho prepravu na 
základe zmluvy o službách vo verejnom  záujme 

 
 

 
1. oddiel       Oslobodenie od dane z motorových vozidiel u vozidla osobnej pravidelnej  dopravy 
                       vykonávajúceho  prepravu na základe zmluvy o službách vo  verejnom záujme  
 
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o dani z motorových vozidiel od dane je oslobodené vozidlo osobnej 
pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. 
K zmluve o službách je zavedený odkaz k § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“).  
 
Zákon o cestnej doprave v § 8 upravuje osobnú dopravu, ktorú podľa ods. 1 citovaného ustanovenia 
možno prevádzkovať ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu a podľa  ods. 2  autobusovú 
dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú. Pravidelná 
doprava  podľa §  9 ods. 1 zákona o cestnej doprave  je mestská doprava, prímestská doprava 
a diaľková doprava. Podľa  druhej vety § 21 ods. 2  zákona o cestnej doprave  zmluvu o službách 
nemožno uzatvoriť na diaľkovú dopravu a na komerčné miestne rekreačné a turistické prepravy.  
 
Vychádzajúc z vyššie  uvedeného ustanovenia zmluva o službách sa  uzatvára  na mestskú dopravu 
a na prímestskú dopravu. Podľa prvej vety § 21 ods. 2 zákona o cestnej doprave zmluvu o službách 
uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre 
ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite 
alebo by ich neposkytoval za určené  základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
dopravnej obslužnosti územia.    
       
Objednávateľom podľa § 43 písm. d) zákona o cestnej premávke je   vyšší územný celok v obvode 
kraja, ktorý zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzatvára s dopravcami pravidelnej dopravy 
zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok. Podľa 
písm. a) citovaného ustanovenia vyšší územný celok udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú 
dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu. Zmluvu o službách uzatvára vyšší územný 
celok s dopravcom alebo dopravcami na  prímestskú dopravu.  
 
Objednávateľom  podľa § 44 písm. h) zákona o cestnej doprave je aj obec, ktorá zostavuje plán 
dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje jej 
plnenie a poskytuje  príspevok. Podľa písm. a) citovaného ustanovenia obec udeľuje a odníma 

Metodický pokyn  upravuje  oslobodenie od dane z motorových vozidiel  podľa § 4 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) u vozidla osobnej 
pravidelnej dopravy vykonávajúceho  prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme 
a výpočet pomernej časti  dane pri tomto vozidle, ak sa používalo na prepravu uskutočnenú mimo 
výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Cieľom metodického pokynu je 
zabezpečiť jednotnú aplikáciu zákona o dani z motorových vozidiel. 



dopravné licencie v  mestskej doprave.          
 
Dopravcom na účely zákona o cestnej doprave  podľa § 3 ods. 1 je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo 
dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na 
poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v  osobnej doprave na 
základe  zmluvy  o preprave osôb. Podľa § 5 ods. 3 je prevádzkovateľ cestnej dopravy povinný sa 
zapísať do obchodného registra. 
 
Zákon o cestnej doprave v  § 21 odsek 6 upravuje podmienky a náležitosti zmluvy o službách. Zmluva o 
službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis neustanovuje 
inak, zmluva o službách obsahuje najmä: 
a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv a 
ich časové  rozloženie počas dňa a týždňa, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak boli dohodnuté, 
b) prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo  subdodávateľom a vymedzenie  jeho  
podielu  na prevádzkovaní autobusovej linky, 
c) tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich,  
d) spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady, 
e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia, 
f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku, 
g) platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.  
 
Zákon o cestnej doprave v  § 21 ods. 6 písm. b) upravuje, že  na základe zmluvy o službách je možné 
plnenie záväzku prenechať aj subdodávateľovi, pričom jeho podiel na prevádzkovaní  autobusovej 
dopravy je  vymedzený  v zmluve.     
 
Na základe vyššie uvedeného  podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o dani z motorových vozidiel sú 
oslobodené od dane iba vozidlá používané na osobnú pravidelnú dopravu (autobusy) poskytovanú 
dopravcami  alebo subdodávateľmi, ktorými vykonávajú  mestskú a prímestskú prepravu  na základe 
zmluvy o službách vo verejnom záujme.     
 
Prípojné vozidlo,  ktoré slúži na prepravu batožiny spolu s autobusom vykonávajúcim prepravu na 
základe zmluvy o službách vo verejnom záujme nie je  oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. c) 
zákona o dani z motorových vozidiel, pretože prípojným vozidlom nie je možné prevádzkovať osobnú 
pravidelnú   dopravu.  
 
2. oddiel      Výpočet  pomernej  časti dane u vozidla  osobnej  pravidelnej  dopravy,   ktoré sa  

použilo na prepravu  uskutočnenú mimo výkonu prepravy na  základe zmluvy o  
službách  vo   verejnom  záujme 

 
Ak sa vozidlo pravidelnej  osobnej dopravy použilo na prepravu osôb mimo výkonu  prepravy vo 
verejnom záujme  počas  zdaňovacieho  obdobia,  napr. vozidlo  sa   použilo  na  rekreačné  a  turistické  
prepravy v súlade s § 10 ods. 8 zákona o dani z motorových vozidiel je  daňovník povinný vypočítať  
pomernú časť dane. Podľa predmetného ustanovenia pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej 
tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane podľa § 6 
alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 a 4 a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa 
vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo 
verejnom záujme. Daňovník je povinný podať daňové priznanie  za príslušné zdaňovacie obdobie podľa 
§ 9 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel v lehote do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho 
obdobia a zaplatiť pomernú časť dane v lehote na jeho podanie.   
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