VZN Č. 5 /2011
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Hrabičov

Obec Hrabičov podľa par. 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ).

Úvodné ustanovenie
1.

2.

Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 1 a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2012 na kalendárny rok 2012
a ďalšie zdaňovacie obdobia:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a), d), e) je kalendárny rok.

Prvá časť
Daň za psa
Čl. 1
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Čl. 2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čl. 3
Základ dane a sadzba dane
1.
2.

Základom dane je počet psov starších ako 6 mesiacov.
Sadzba dane je ročne:
3,50 € za psa držaného v rodinných domoch, + poplatok za známku, ak daňovník chová viac psov, sadzba
dane za každého
ďalšieho psa sú tiež 3,50 €.
3. 13,50 € za psa držaného v nájomných bytoch, ak daňovník chová viac psov sadzba dane
za každého ďalšieho psa je tiež 13,50 €.
4.

2, € za psa držaného na okrajových častiach obce osadách: Čierťaže, Kopanica,
Laur ovci,Havranie,Smelákovci,Kristianovci,Pančuškovci,Hnátovci,Zajacovci,Korábka.
za druhého a ďalšieho psa je tiež 2, €.

Čl. 4
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa čl.2. ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Čl. 5
Oznamovacia povinnosť, platenie dane a oslobodenie
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v lehote splatnosti uvedenej v platobnom výmere vydaného obcou zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný uviesť všetky požadované údaje obci.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrúbenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl.4, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Od dane za psa sa oslobodzujú psy na samotách a to:

Druhá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 6
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Čl. 7
Predmet dane
1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2.Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva ( prechodným alebo dlhodobým ) sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne. Za dlhodobé užívanie
sa pre účely tohto nariadenia rozumie obdobie dlhšie ako 30 dní.
4.Verejným priestranstvom v obci sú pozemky vo vlastníctve obce v blízkosti štátnej cesty v celom úseku obce,
všetky miestne komunikácie a pozemky v blízkosti MK v obci, parkovisko – asfaltová plocha pri obecnom
úrade, Dome služieb, Materská škola,
priestory v areálu športového areálu, parkovacie priestory pri bytových domoch č.255

Čl. 8
Základ dane a sadzba dane
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
2.Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva pokiaľ nie je uvedené inak, sa stanovuje v eurách za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
a) za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
1,700 € / za každú aj začatú hodinu.
b) za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia 1,700 € / za každú
aj začatú hodinu
c) za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu, stavebného zariadenia a iných materiálov
a to nasledovne: povolenie sa vydáva na 30 dní prvých 7 dní je to bezplatne, pri nedodržaní stanovených
dní sa určuje sadzba 0,07 € /m²/ deň (Platobný výmer) na zostávajúce dni t.j. 23 dní. Pri nedodržaní
30dňoveho povolenia OZ rozhodne o uložení sankcií.

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, paušálnou sumou 20,000 €
e) za dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia plechovej, montovanej a skladacej
garáže, paušálnou sumou 17,000 €/ rok za každý aj neúplný mesiac.
f) Trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste do 15m²/0,136 € /deň 49,64 €/rok.

Čl. 9
Oslobodenie dane a zníženie dane
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež
za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na
verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie /obec uzavrie nájomnú
zmluvu o prenájme pozemku /.

Čl. 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.
2.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného
priestranstva.
Daňovník je povinný pred začatím užívania verejného priestranstva splniť oznamovaciu povinnosť, v
prípadoch skládok najneskôr v deň umiestnenia skládky. Správca dane musí užívanie verejného
priestranstva odsúhlasiť.

Čl. 11
Spôsob vyberania a splatnosť dane
1.
2.

Dane sú splatné podľa platobného výmeru.
Konaním vo veci dane za užívanie verejného priestranstva je poverená: obec Hrabičov.

Tretia časť
Daň za ubytovanie
Čl. 12
Daňovník
1,Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Čl. 13
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis, v zmysle § 30 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
( živnostenský zákon ) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. (ďalej len zariadenie ).

Čl. 14
Základ dane a sadzba dane
1.
2.

Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane je 0,330 € / na osobu a prenocovanie.

Čl. 15
Spôsob vyberania a splatnosť dane
1.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

2.
3.

Prevádzkovateľ zariadenia pre správcu dane vyberie od daňovníka daň za ubytovanie. Na príjmovom
doklade uvedie IČO obce Hrabičov. Do 15 dní po skončení príslušného mesiaca prevedie takto vybratú daň
na účet alebo do pokladne obce Hrabičov.
Do 15 dní po skončení príslušného mesiaca preukáže správcovi dane evidenciu daňovníkov s počtom
prenocovaní za príslušný mesiac ( kniha ubytovaných ).

Čl. 16
Oslobodenia dane a zníženia dane
1.
2.

Daň sa nevyberá od daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
a kópiu preukazu predloží platiteľovi a ten správcovi dane.
Daň sa nevyberá od daňovníka, ktorý sa ubytuje v zariadeniach, ktorého vlastníkmi, správcami, alebo
nájomcami sú športové kluby, telovýchovné kluby.

Štvrtá časť
Daň za predajné automaty
Čl. 17
Daňovník
1.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Čl. 18
Predmet dane
1.Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len predajné automaty ).

Čl. 19
Základ dane a sadzba dane
1.
2.

Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane je :
a) 40 € / za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré automat ponúka je menšie alebo
rovné 10,
b) 80 € / za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré automat ponúka je väčšie ako
10.

Čl. 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania.

Čl. 21
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v lehote uvedenej v platobnom výmere zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Daňovník je povinný uviesť nasledovné údaje:
a) meno FO alebo PO, adresu sídla firmy,
b) adresy umiestnenia a počty jednotlivých predajných automatov na príslušných adresách, dátumy
začatia prevádzkovania a identifikačné čísla predajných automatov
c) sumu zaplatenej dane.

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 20, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
4.Daňovník je povinný každý predajný automat označiť údajmi podľa ods. 1 písm. a) a b) a toto označenie mať
potvrdené obcou Hrabičov.

Piata časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 22
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl. 23
Predmet dane
1.
2.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len nevýherné hracie prístroje ).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 24
Základ dane a sadzba dane
1.
2.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane je 120 € / za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Čl. 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a podľa platobného výmeru zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane
na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník je povinný uviesť
údaje:
a) meno FO alebo PO, adresa sídla firmy,
b) adresy umiestnenia a počty jednotlivých nevýherných hracích prístrojov na príslušných adresách,
dátumy začatia prevádzkovania a identifikačné čísla nevýherných hracích prístrojov
c) sumu zaplatenej dane.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 25 správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Daňovník je povinný každý nevýherný hrací prístroj označiť údajmi podľa ods. 1 písm. a) a b) a toto
označenie mať potvrdené obcou Hrabičov.

Šiesta časť
Čl. 27
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Správu poplatku vykonáva obec Hrabičov.
Forma úhrady dane podľa tohto nariadenia je v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet
OcÚ č. ú. 4722 422/0200 vo VÚB v Žarnovici; VS: uvedený v platobnom výmere.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti bude fyzickej osobe a právnickej osobe uložená pokuta podľa § 35
zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov. O výške pokuty rozhoduje starosta obce po konzultácii s povereným
zamestnancom na správu dane.
V prípade, že si daňovníci nebudú plniť jednotlivé povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy a tohto
všeobecne záväzného nariadenia, bude postupované v súlade s platnou právnou úpravou – najmä § 35 zák.
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Na základe žiadosti daňovníka môže starosta obce povoliť úľavy z úroku, sankčného úroku alebo z pokút za
splnenia podmienok uvedených v zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Daňové konanie sa riadi zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov ak sa neustanovuje niečo iné
zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Čl. 28
1.
2.
3.
4.

Týmto nariadením sa ku dňu 31.12.2010 ruší VZN obce Hrabičov č.1/2010
Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabičove dňa.10.12.2011
.č. uznesenia..59/2011
Toto VZN obce nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

V Hrabičove :12.12. 2011

Ján Adámik
starosta obce

Vyvesené :25.11.2011
Schválené: 10.12.2011
Vyhlásené: 12.12.2011
Nadobúda účinnosť: 01.01.2012

