OBEC KLASOV
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klasov
č. 4/2018 o podmienkach určenia a vyberania
miestnych daní na území obce Klasov
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Úvodné ustanovenia
§1

1. Obecné zastupiteľstvo v Klasove podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2019 tieto miestne dane:

a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) daň za jadrové zariadenia
f) daň za ubytovanie

2. Základné ustanovenia o miestnej dani za psa sú uvedené v tretej časti, o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva v štvrtej časti, miestna daň za predajné automaty
v šiestej časti, miestna daň za nevýherné hracie prístroje v siedmej časti a miestna daň za
jadrové zariadenia v deviatej 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 predmet dane, daňovníka, základ dane, sadzby
dane, ktoré majú obce, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť
a platenie dane ako i správcu dane.

Čl. 1
Daň za psa

§2
Predmet dane
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1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce fyzickou
alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie sú psy uvedené v §22 ods. 2 zákona 582/2005 Z. z.

§3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane

Sadzba dane je 4 € za jedného psa na kalendárny rok.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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1. Daňovník je povinný ústne alebo písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obecnému
úradu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
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 ústne
alebo písomne obecnému úradu najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.

§8
Správca dane
Správcom dane je Obec Klasov, na území ktorej je pes chovaný.

§9
Spôsob vyberania dane
Daň sa vyberá na základe nahlásených skutočností daňovníkom v hotovosti do 31.1.
roku, ktorý je zdaňovacím obdobím.

Čl. 2
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 10
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
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2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, a to priestranstvá pozdĺž všetkých miestnych komunikácií na území
obce, parkoviská pozdĺž štátnej cesty II. triedy, priestranstvá v okolí Domu kultúry
a obecného úradu, areál bývalého obecného úradu.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky
materiálu, trvalé parkovanie vozidla.

§ 11

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 12
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

§ 13
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
-

-

umiestnenie stabilného predajného zariadenia 0,07 €/m2/deň
vyhlasovanie – 1 vyhlásenie 2 €
pri príležitostnom predaji na mieste určenom obecným úradom
a) 5 € pri pultovom predaji a pri predaji osobného automobilu
b) 7 € pri predaji z nákladného automobilu
c) 2 € na 1 hodinu pri celodennom predaji
umiestnenie skládky materiálu 0,03 c/m2/deň
umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
- trvalé 0,66 c/deň
- dočasné 2 €/deň

§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane
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1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník sa prihlási k užívaniu verejného priestranstva na obecnom úrade na základe
uvedených skutočností a podľa tejto časti VZN vyrubí obec daň.
3. Daň je splatná ihneď pri dočasnom užívaní verejného priestranstva, pri trvalom užívaní
verejného priestranstva je daň splatná štvrťročne do 15. dňa prvého mesiaca
v príslušnom štvrťroku.

§ 15

Rozsah a podmienky vyhlasovania oznamov

Obec Klasov povoľuje miestnym rozhlasom vyhlasovať :
1, predaj drobných podnikateľov (zelenina ovocie, textil, obuv, úžitkový tovar – v prípade, že
majú
všetky príslušné doklady a zanechajú po sebe čisté verejné priestranstvá) ,
2, predajné akcie v kultúrnom dome,
3, ponuky služieb drobných podnikateľov,
4, interné oznamy obce,
5, plesy, bály, diskotéky, ochutnávky vín.

Obec Klasov zakazuje miestnym rozhlasom vyhlasovať:
1, ponuky pôžičiek,
2, ponuky týkajúce sa energií (elektrika, plyn, voda ....),
3, ponuky veľkých obchodných reťazcov (predaj elektrospotrebičov, áut, .........),
4, ponuky všetkých druhov poistiek (úrazové, životné, .................),
5, ponuky digitálnych, satelitných prijímačov (Digi, Satronet, Sky link, .....................),
6, ponuky voľných pracovných miest,
7, rôzne ponuky podomových predajcov,
8, rôzne kampane politických strán a kandidátov.

Čl. 3
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Daň za predajné automaty

§ 16
Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.

§ 17
Daňovník

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

§ 18
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 19
Sadzba dane

Sadzba dane za predajný automat na kalendárny rok je:
Za:
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a) predajný automat obsahujúci v skladbe potravinársky tovar bez alkoholu a cigariet 100
€,
b) predajný automat obsahujúci v skladbe okrem potravinárskeho tovaru bez alkoholu
a cigariet i drogistický alebo iný tovar 133 €,
c) predajný automat obsahujúci v skladbe tovaru okrem iného tovaru alkohol i cigarety
332 €.

§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká
dňom skončenia jeho prevádzkovania.

§ 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 tejto lehote i zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
nastala daňová povinnosť.
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
obci do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za
zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.

§ 22
Oslobodenie od dane

Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty umiestnené v základnej
škole a v materskej škole, ktoré majú v skladbe tovaru výlučne potravinový tovar s prevahou
mliečnych výrobkov bez alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Čl. 4
Daň za nevýherné hracie prístroje
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§ 23
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.

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

§ 24
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 25
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 26
Sadzba dane

Sadzba dane je 800 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
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§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti

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

2. Prevádzkovateľ nevýherného hracieho prístroja, vedie celkovú evidenciu o nevýhernom
hracom prístroji, výrobné číslo prístroja musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Vedie
evidenciu o opravách, ktoré potvrdzuje odborne spôsobilá osoba.

§ 28
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote i zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára zdaňovacieho obdobia.

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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Čl. 5
Daň za jadrové zariadenia

§ 29
Predmet dane

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia, a to aj po časť kalendárneho roka.

§ 30
Daňovník

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

§ 31
Základ dane

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.

§ 32
Sadzba dane

Sadzba dane je vzhľadom na skutočnosť, že sa obec nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením nad 2/3 polomeru 0,0006 c za každý m2 územia na rok.

§ 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

§ 34
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.

§ 35
Vyrubenie dane

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31.januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.

§ 36
Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

Čl. 6
Daň za ubytovanie

§ 37
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len zariadenie).
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§ 38
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 39
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 40
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,35 c na osobu za prenocovanie.

§ 41
Vyberanie dane

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

§ 42
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
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§ 43
Vyrubenie dane

Daň za ubytovanie vyrubí obec do 15.dňa zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci
kalendárny štvrťrok.

§ 44
Platenie dane

Vyrubená daň za ubytovanie je splatná do 15. dňa zdaňovacieho obdobia.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 8/2018, na 1.
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Klasove dňa 06.12.2018

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie platí na území obce Klasov od 1.januára 2019.

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN o miestnych poplatkoch č.4/2017.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.januára 2019.
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5. Návrh VZN obce o miestnych daniach č. 4/2018 o podmienkach určenia a vyberania
miestnych daní na území obce Klasov bol na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Klasov
zverejnený:
Návrh VZN vyvesený dňa: 21.11.2018
Návrh VZN zvesený dňa:06.12.2018

Vyvesené dňa: 07.12.2018
Zvesené dňa: 27.12.2018

...........................................
Ján Balázs
starosta obce Klasov
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