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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011
o dani za užívanie verejného priestranstva,
prevádzkovanie predajných a hracích automatov,
o miestnej dani za psa a dani za ubytovanie na území
obce Nová Dedinka

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka, v súlade s ustanovením § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
vydáva

§1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania

a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva, prevádzkovanie
predajných a hracích automatov, držanie psov a ubytovanie na území obce
Nová Dedinka.
ČASŤ I
Daň za užívanie verejného priestranstva
§2
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie

verejného priestranstva na území obce Nová Dedinka.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Nová Dedinka.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie na takomto
priestranstve:
a/ zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ stavebného zariadenia, lešenia mimo zariadenia staveniska
a kontajnerov na stavebný odpad
c/ predajného zariadenia
d/ zariadenia cirkusu
e/ zariadenia lunaparku a iných atrakcií
f/ skládky
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g/ reklamného a propagačného zariadenia
h/ trvalé parkovanie vozidla, obytného alebo iného prívesu, mimo
stráženého parkoviska
i/ ponechanie vraku vozidla
j/ usporiadanie kultúrneho, športového alebo iného podujatia.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného

priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov
a verejných sietí.
§3
Daňovník

1. Daňovníkom pri využívaní verejného priestranstva je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§4
Základ dane

1. Základom dane pri verejnom priestranstve je výmera užívaného verejného

priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto

§5
Sadzba dane

1.

Za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý
aj začatý deň sa určuje sadzba dane nasledovne / v eurách /
a/ za predajné zariadenie / ambulantný predaj /
1,0/m2/deň
min.
7,0/deň
b/ za zariadenie služieb
0,5/m2/deň
40,0/zar./deň
c/ za zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d/ za zariadenia stavieb, lešenia mimo staveniska a kontajner
3,0/deň
e/ za skládky
0,5/m2/deň
f/ za reklamné a propagačné zariadenia
0,2/m2/deň
g/ za usporiadanie kult., šport. alebo iného podujatia
0,05/m2/deň
h/ za parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5
166,0/rok
i/ za parkovanie mechanizmov
3,0/deň
j/ za parkovanie osobných áut
100,0/rok
k/ za parkovanie vrakov a prívesov
3,0/deň
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2. Sadzby, uvedené v bode 1 § 5, sa rozumejú za užívanie verejného priestranstva

mimo vyhradených parkovísk alebo neoprávnené užívanie vyhradených
a platených parkovísk.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania a zaniká skončením užívania

verejného priestranstva.

§7
Oslobodenie od dane

1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené kultúrne

a športové podujatia, usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné ciele.
2. Od dane sú oslobodené predajné zariadenia a zariadenia služieb, ktoré
prevádzkuje obec, stavebné zariadenia, kontajnery na stavebný odpad
a lešenia mimo staveniska, pokiaľ ich používa obec pri výstavbe a údržbe
obecného majetku, reklamné a propagačné zariadenia, umiestnené obcou,
vozidlá a mechanizmy vo vlastníctve alebo nájme obce, športové a kultúrne
podujatia, ktorých organizátorom je obec.
3. Od dane sú oslobodené aj vozidlá zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorí
majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce
4. Od dane sú oslobodené skládky stavebného materiálu na verejnom

priestranstve, ak netrvajú dlhšie ako 5 dní.

Č A S Ť II
Daň za predajné automaty
§8
Predmet dane a daňovník

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré

vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
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§9
Základ dane a sadzba dane

1. Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je jeden

kalendárny rok.
2. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 120,00 eur.
3. Od dane sú oslobodené predajné automaty, umiestnené v školských

zariadeniach, vydávajúce potraviny a nealkoholické nápoje.

§ 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
písomne do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca
dane 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 dane do 31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je
povinná označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
‐ meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej
osoby
‐ adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
‐ dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
5. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat
prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú evidenciu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 11
Predmet dane a daňovník

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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
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a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje

§ 12
Základ dane a sadzba dane

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré fyzická osoba

alebo právnická osoba prevádzkuje.
2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré fyzická osoba
alebo právnická osoba prevádzkuje.
3. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok.
4. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 160,00 eur.

§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
písomne do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca
dane 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 dane do 31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje, je povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov:
‐ meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej
osoby
‐ adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
5. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú evidenciu.

Č A S Ť III
Daň za psa
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§ 14
Predmet dane a daňovník

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, umiestený v útulku zvierat
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan
s ťažkým zdravotným postihnutím
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

§ 15
Základ dane a sadzba dane

1. Základom dane je počet psov.
2. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok.
3. Sadzba dane za jedného psa a jeden kalendárny rok je 7,0 eur.

§ 16
Oslobodenie od dane

1.

Od dane je oslobodený:
a/ občan, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom psa a je držiteľom preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím
b/ vlastník alebo držiteľ jedného psa, ktorého jediným príjmom je
starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so
zárobkovo činnými osobami
c/ vlastník alebo držiteľ psa, používaného pri záchranných, lokalizačných
a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov
d/ po dobu 1 roka vlastník alebo držiteľ, ktorý psa nadobudol z útulku
zvierat a predloží o tom potvrdenie.
§ 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
písomne do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň vyrubí správca
dane 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 31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Doklady, preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane príp. na oslobodenie od
dane je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu
s oznámením vzniku daňovej povinnosti. Ak nárok na zníženú sadzbu, príp.
oslobodenie od dane vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa
upraví od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po oznámení zmeny
a predložení príslušných dokladov. Správca dane vráti rozdiel, príp. pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Podmienky chovu a držania psov na území obce Nová Dedinka stanovuje samostatné
všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva.

Č A S Ť IV.
Daň za ubytovanie
§ 18
Predmet dane a daňovník

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej

osoby v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní

§ 19
Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie na území obce Nová Dedinka

vo výške 0,33 eura na osobu a prenocovanie.
2. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane deťom do 6 rokov.

§ 20
Vyberanie a správa dane
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1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné

ubytovanie poskytuje
2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
3. Platiteľ je ďalej povinný:
a/ vydávať doklady, z ktorých je zrejmá výška dane a počet prenocovaní
b/ viesť evidenciu ubytovaných
c/ predložiť správcovi dane vyúčtovanie v prípade sezónnej prevádzky do
15 dní po ukončení sezóny a v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne,
do konca nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.
4. Platiteľ odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní po doručení
platobného výmeru.

Č A S Ť V.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 21
Spoločné ustanovenia

1. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže správca

dane na území obce Nová Dedinka uložiť:
a/ pokutu fyzickým osobám do výšky 33,00 eur
b/ pokutu fyzickým osobám, oprávneným na podnikanie a právnickým
osobám do výšky 6638 eur.
2. Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť písomne nahlási
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť vyrubenej dane za zostávajúce mesiace a dni, za ktoré bola
daň zaplatená. V oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovník uvedie svoje
IČO alebo meno a adresu trvalého bydliska a presný dátum zániku daňovej
povinnosti. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4. Daň sa uhrádza:
a/ v hotovosti v pokladni obecného úradu
b/ prevodným príkazom
c/ poštovým poukazom
Číslo účtu obce ako aj variabilný symbol a konštantný symbol uvedie
správca dane v platobnom výmere.
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5. Na účely správy daní je správca dane oprávnený spracúvať osobné údaje

v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

§ 22
Prechodné ustanovenie

1. Ak daňová povinnosť vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia,

daňové konanie sa dokončí a daň sa vyrubí podľa nariadenia platného
a účinného do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

§ 23
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia:

a/ všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o dani za užívanie verejného
priestranstva v plnom rozsahu
b/ všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 vr. jeho dodatku č. 1/2008
o dani za užívanie výherných automatov a nevýherných hracích
prístrojov v plnom rozsahu
c/ § 4, odst. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 o dani za psa
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom
1.1.2012.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Novej Dedinke č. 88/2011 zo dňa 29.11.2011.

Vyvesené: 30.11.2011

Zvesené:

Viola Takáčová
starostka obce
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