Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží podľa § 4 odsek 3 písmeno c), § 6 a § 11 odsek 3 písmeno g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v platnom znení, v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení vydáva pre územie obce
Sebedražie toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE č. 6/2004

O MIESTNYCH DANIACH

§1
Úvodné ustanovenia

3. Základ dane.
Základom dane je počet psov.

Obec Sebedražie v súlade s § 2 zákona SNR
č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

4. Sadzba dane
Daň za jedného psa sa stanovuje ročne:

odpady týmto VZN spravuje a ukladá tieto miestne

- v rodinných domoch v obci

100,- Sk

dane:

- v štvorbytovkách so záhradami

200,- Sk

- v ostatných bytových domoch

500,- Sk

a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za nevýherné hracie prístroje

5. Oznamovacia povinnosť
Majiteľ je povinný psa prihlásiť na obecnom
úrade v Sebedraží, vyzdvihnúť si známku pre psa

§2

a označiť psa známkou do 15 dní od nadobudnutia

Daň za psa

psa, aj keď nepodlieha dani, a zabezpečiť, aby pes
známku nosil. Daňovú povinnosť je daňovník povinný

1. Predmet dane a daňovník

písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní od vzniku

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6

daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za

mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom

je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá

vznikla daňová povinnosť.

preukázať, kto psa vlastní.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za
zdaňovacie

2. Oslobodenie
Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na

obdobie

splatná

bez

vyrúbenia

do

31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Do 30 dní od zániku daňovej povinnosti je

sprevádzanie a ochranu:

majiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť obci ako

a)

nevidomá osoba

správcovi miestnych daní.

b)

bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP

Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých
psov chovaných v jednej domácnosti.

Nárok na oslobodenie z dôvodov uvedených
v bodoch a), b) musí držiteľ uplatniť a preukázať

§3

príslušnými dokladmi každoročne do 15. januára.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Oslobodenie zaniká, ak zanikne dôvod oslobodenia od
poplatku za psa. Nárok na oslobodenie zaniká aj
v tom prípade, ak je osoba chovateľom 2 alebo
viacerých psov.

1. Predmet dane
Predmetom
priestranstva

je

dane

za

osobitné

užívanie
užívanie

verejného
verejného

1

priestranstva.

Osobitným

užívaním

sa

rozumie

2. Daňovník

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb,

umiestnenie

stavebného,

predajného

zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných

Daňovníkom sú fyzické a právnické osoby,
ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené
v predmete dane.

atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu
(mimo skládky odpadu), trvalé parkovanie vozidla

3. Oslobodenie

mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie
vozidla na vyhradenom priestore a pod.

usporiadané

Verejným priestranstvom sú podľa tohto
nariadenia

najmä

cesta,

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu

miestna

komunikácia,

na

verejnom

priestranstve

bez

vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na
charitatívne a verejnoprospešné účely.

chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo sú

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP, sú

určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci

oslobodené od dane za trvalé parkovanie motorových

okrem

vozidiel

tých,

ktoré

sú

vo

vlastníctve

fyzických

a od

dane

za

vyhradenie

priestoru

a právnických osôb (s výnimkou obce), alebo ku

z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno

ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

vozidlo.

Trvalým
stráženého

parkovaním

parkoviska

sa

vozidla

rozumie

mimo

Daň

sa

neplatí

za

predajné

zariadenia

vyhradenie

a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa

priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska

na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo

pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo

stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr.
motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný
dlhodobom

Pri

k umiestneniu
predaja,

užívaní

zariadenia

poskytovania

4. Sadzba dane
A.

príves) na tom istom mieste.
(nad

slúžiaceho

služieb

alebo

30
na

dní)

s.

Táto

dohoda

nebude

uzatvorená

- sadzba 50,- Sk/deň
b.) predaj potravinárskych výrobkov
- sadzba 10,- Sk/m2/deň
c.) predaj alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov - sadzba 10,- Sk/m2/deň

účely, ak by bol obmedzený pohyb chodcov na
chodníkoch,

prípadne

by

bola

ohrozená

ich

d.) predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky,...)
- sadzba 10,- Sk/m2/deň

bezpečnosť. Na vytvorenie skládky materiálu, na
umiestnenie

stavbárskeho

lešenia

a iných

verejného

tridsiatich kalendárnych dní):

a verejné

priestranstvo nesmie byť užívané pre vyššie uvedené

užívanie

a.) predaj tovaru na vyhradenom trhovom mieste

cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií je potrebné
uzatvorenie dohody o užívaní verejného priestranstva

prechodné

priestranstva pre podnikateľskú činnosť (do

účely

zariadenia

Za

e.) poskytovanie služieb
- sadzba 5,- Sk/m2/deň

konštrukcií na verejnom priestranstve alebo zabratie
verejného priestranstva počas trvania stavebného
povolenia alebo stavebných prác povolených OcÚ je

B.

tiež potrebné uzatvorenie uvedenej dohody.

priestranstva pre podnikateľskú činnosť (nad 30

Pri prechodnom

užívaní

( do 30 dní)

verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť

a)

vykonanie

rozkopávky

b)

verejného

predaj potravinárskych výrobkov
predaj alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov - sadzba 100,- Sk/m2/mesiac

na

verejnom

c)

priestranstva ako parkoviska pre vozidlo je potrebné

predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky,...)
- sadzba 100,- Sk/m2/mesiac

priestranstve a na vyhradenie priestoru z verejného
povolenie vo forme rozhodnutia OcÚ.

užívanie

- sadzba 100,- Sk/m2/mesiac

atrakcií na verejnom priestranstve.
Na

dlhodobé

kalendárnych dní):

vydá. OcÚ povolenie na umiestnenie predajného
zariadenia, zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných

Za

d)

poskytovanie služieb
- sadzba 30,- Sk/m2/mesiac

2

Denná a mesačná sadzba poplatku platí za
každý, aj neúplný,

m2

uzatvoriť uvedenú dohodu najmenej 3 dni pred

plochy a za každý, aj neúplný,

začiatkom užívania verejného priestranstva. Táto

deň alebo mesiac užívania verejného priestranstva.

povinnosť sa netýka skládky tuhých palív a
použitia vyhradeného trhového miesta.

C.
a)
b)

Za skládku:

b)

V prípade

vyhradenia

priestranstva

- sadzba 1,- Sk/m2/deň (po 24 hodinách)

povinný požiadať o povolenie OcÚ najmenej 14

ostatné druhy materiálu

dní

- sadzba 2,-

Za umiestnenie zariadení cirkusov,

E.

záujemca

užívania

verejného

V prípade zabratia verejného priestranstva na
vykonanie

lunaparkov a iných atrakcií
- sadzba 5,-

začiatkom

je

priestranstva na uvedený účel.
c)

D.

pred

parkoviska

z verejného

tuhého paliva

Sk/m2/deň

ako

priestoru

rozkopávky

je

záujemca

povinný

požiadať o povolenie Obecný úrad najmenej 3 dni

Sk/m2/deň.

pred začiatkom užívania verejného priestranstva

Za stavbárske lešenie a iné konštrukcie

na uvedený účel.

- sadzba 1,- Sk/m2/deň.
6. Splatnosť dane
F.

Daň

Za záber verejného priestranstva počas

za

prechodné

užívanie

verejného

trvania stavebného povolenia alebo stavebných prác

priestranstva je splatná v hotovosti do pokladne OcÚ

povolených OcÚ

pri vydaní povolenia alebo pri podpise dohody

- sadzba 0,50G.

Sk/m2/deň.

o užívaní verejného priestranstva.
z verejného

Daň za použitie vyhradeného trhového miesta

priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo sa

je splatná v hotovosti do pokladne OcÚ pred začatím

určuje :

predaja.

Za

vyhradenie

priestoru

Daň

a.) osobné a úžitkové vozidlá s užitočnou

za

dlhodobé

užívanie

verejného

hmotnosťou do 1,5 t

priestranstva je splatná v lehote stanovenej dohodou

- paušálna ročná daň 500,- Sk.

o užívaní verejného priestranstva.

b.) nákladné vozidlá s užitočnou hmotnosťou nad
1,5 t - paušálna ročná daň 5 000,- Sk.

V ostatných prípadoch je daň za užívanie
verejného priestranstva splatná v lehote uvedenej
v platobnom výmere.

Vznik povinnosti platenia dane začína dňom
uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva

§4

alebo v povolení vydanom OcÚ, prípadne na základe

Daň za nevýherné hracie prístroje

miestneho šetrenia upraveného právnym predpisom.
Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorý je
uvedený

ako

posledný

deň

užívania

verejného

1. Predmet dane
Predmetom

dane

za

nevýherné

hracie

priestranstva v dohode alebo povolení, prípadne, keď

prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo

daňovník

verejného

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje

priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené

nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované

a verejné

v priestoroch prístupných verejnosti.

oznámil,

že

priestranstvo

užívanie

uviedol

daňovník

do

pôvodného stavu.
Sadzba dane sa počíta za každý aj neúplný
m2

a za každý aj neúplný deň.

2. Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj

5. Ohlasovacia povinnosť

v priestoroch

a)

Sebedražie.

V prípade užívania verejného priestranstvá na

prístupných

prevádzkuje

verejnosti

v obci

základe dohody s OcÚ je záujemca povinný

3

3. Základ dane

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho

Základom dane je počet nevýherných hracích

obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

prístrojov.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia

4. Sadzba dane
Sadzba dane je 2 000,-Sk ročne za jeden

1. Konanie vo veciach miestnych daní prebieha podľa

hrací prístroj.
Daň je splatná v lehote stanovenej platobným

zákona

SNR

a poplatkov

výmerom.

č.

511/1992

a o zmenách

Zb.

O správe

v sústave

daní

územných

finančných orgánov v platnom znení.
5. Vznik a zánik daňovej povinnosti
začatia

2. Ak daňová povinnosť pri daniach za psa a dani za

prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a

nevýherné hracie prístroje trvá len časť roka, uvedené

Daňová

povinnosť

vzniká

dňom

dane sa prepočítajú pomerne na mesiace, pričom

zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

pomerná časť dane sa platí za každý začatý mesiac
6. Oznamovacia povinnosť

trvania daňovej povinnosti.

Daňovník je povinný do 30 dní oznámiť
umiestnenie nevýherných hracích prístrojov

t.j.

3.

Všeobecne

záväzné

nariadenie

o miestnych

vznik daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň

daniach bolo schválené Obecným zastupiteľstvom

za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na

dňa

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom

a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2005.

3.12. 2004

, uznesením

č. 10/9/2004

vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31.

4. Odo dňa účinnosti tohto nariadenia sa ruší
VZN č. 4/2004 o miestnych poplatkoch .

januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Zánik

daňovej

povinnosti

je

daňovník

povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku

daňovej

povinnosti.

Správca

dane

vráti

Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce
Zverejnené: 6.12.2004
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