OBEC KRUŠETNICA
Obec Krušetnica, Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady v
znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE KRUŠETNICA
O MIESTNYCH DANIACH
č. 2/2014 zo dňa 15. decembra 2014
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Krušetnica
§1
Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici 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 náväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2015 miestne dane.
Základné ustanovenia o zdaňovaní a miestnych daniach sú uvedené v tretej, štvrtej, piatej,
šiestej a siedmej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú
daňovníka z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie automaty, predmet dane, základ dane, sadzbu dane,
ktorú môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením určiť pre jednotlivé dane, vznik a
zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť a platenie dane, vyrubenie dane a platenie
dane.
Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je príslušný kalendárny rok.

Čl. I
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane

1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.

2.

Predmetom danie 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 ŤZP
§3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoby, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,50 €. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.

3.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
§7
Zánik daňovej povinnosti

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

§8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§9
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Čl. II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
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. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky,
ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
§ 11
Daňovník

Daňovníkom je právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.
§ 12
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2.
§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,66 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 15
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.

3.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 16
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Čl. III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len "zariadenie").
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 19
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,35 € za osobu a prenocovanie.
§ 21
Vyberanie dane
1.

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

2.

Prevádzkovateľ zariadenia vyberie daň od platiteľa v hotovosti a v eurách pri nástupe
daňovníka do zariadenia a štvrťročne ju odvedie obci vždy do 15-teho dňa
nasledujúceho mesiaca.

3.

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami. Príjmový doklad poskytne prevádzkovateľovi správca dane.

4.

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“ opatrenej
pečiatkou správcu dane. Prevádzkovateľ zostavuje Výkaz dane za ubytovanie za
príslušný štvrťrok. Výkaz dane za ubytovanie obsahuje identifikačné údaje platiteľa
dane, štvrťrok platenia dane, súhrnné informácie z knihy ubytovaných (t.j. počet
ubytovaných, počet prenocovaní), celková suma dane za ubytovanie, podpis a pečiatka
platiteľa dane.
§ 22
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa zariadenie nachádza.

Čl. IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 25
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane je 35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
§ 28
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.

2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou

4.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 29
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.

Čl. V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
§ 30
Predmet dane
1.

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").
2.

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§ 31
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoby, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 32
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích automatov.
§ 33
Sadzba dane
Sadzba dane je 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 35
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.

2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

3.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.

4.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 36
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

Čl. VI
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krušetnica č. 1/2011 zo dňa
15. 12. 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
15. 12. 2014 uznesením č. 7/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2015.

V Krušetnici, dňa 15. decembra 2014.
Mgr. Terézia Pacoňová
starostka obce

