Obec Veľký Kýr
v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 98 a § 103 odsek 1 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o miestnych daniach“)
s poukazom na § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 82, § 83 zákona o miestnych daniach, sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÝ KÝR Č. 3/2012
o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za
predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Kýr podľa § 11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2013
ukladá tieto miestne dane a poplatky:
-

daň za psa
daň za užívanie verejných priestranstiev
daň za ubytovanie
daň predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ
DAŇ

ČASŤ

ZA

PSA

§2
Sadzba dane
Sadzba dane je 3,50 eura za jedného psa a kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ

ZA UŽÍVANIE

VEREJNÉHO

P R I E ST R A N S T V A

§3
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Veľký
Kýr (sú to: chodníky, miestne komunikácie, priestory na námestí a trhovisku, ihriskách a
iných spevnených plochách)
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva na území obce Veľký Kýr sa rozumie:
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a) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb
a propagačných akcií,
b) umiestnenie a užívanie predajného zariadenia na miestnom trhovisku.
c) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu
d) umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia.
e) umiestnenie informačno-reklamného zariadenia
f) trvalé parkovanie motorových vozidiel
§4
Sadzba dane
Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) služby a predaj, bez použitia trhového stola
0,70 €/m2/deň
b) služby a predaj pri použití trhového stola
2,00 €/m2/deň
c) ambulantný predaj motorovým vozidlom
0,60 €/m2/deň
d) umiestnenie skládok (stavebný materiál, príp. stavebné zariadenia,
skládky tuhého paliva, prípadne iných skládok)
0,05 €/m2/deň
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne iné atrakcie 0,05 €/m2/deň
f) umiestnenie informačno-reklamného zariadenia
0,05 €/m2/deň
g) umiestnenie predajného zariadenia (unimo-bunky a pod.)
0,05 €/m2/deň
h) trvalé parkovanie motorových vozidiel
0,05 €/m2/deň
Spôsob užívania trhového miesta ako aj povinnosti predávajúcich na trhových miestach určuje
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a Trhový
poriadok Obce Veľký Kýr.
Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva sú od dane oslobodení užívatelia
verejného priestranstva, ktorí:
a) organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez
vstupného, ktorej výťažok je určený na charitatívne účely a verejnoprospešné účely,
b) užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie ochrany a tvorby životného
prostredia, ochranu ľudských práv, podporu a ochranu zdravia a iných humanitných
a verejnoprospešných cieľov
§5
Oznamovacia povinnosť, oslobodenie od dane
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva musí obsahovať najmä:
- meno a priezvisko osoby žiadateľa, adresu, identifikačné údaje,
- účel osobitného užívania verejného priestranstva
- dobu osobitného užívania verejného priestranstva
- výmer osobitne užívaného verejného priestranstva v m2
Od dane za užívanie verejného priestranstva sa uplatní oslobodenie:
a) v prípade skládkovania stavebného materiálu alebo zariadenia na verejnom
priestranstve priľahlom k stavebnému pozemku – sa oslobodzuje fyzická alebo
právnická osoba na dobu troch rokov od obdŕžania právoplatného stavebného
povolenia.
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b) v prípade užívanie verejného priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej
autobusovej dopravy v obci, ktorým bolo obcou vydané súhlasné stanovisko na
parkovanie.
Po ukončení užívania verejné priestranstvo bude uvedené do pôvodného stavu.

TRETIA
DAŇ

ZA

ČASŤ

UBYTOVANIE

§6
Sadzba dane
Sadzbou dane je 0,30 eura na osobu a prenocovanie.
§7
NÁLEŽITOSTI A

LEHOTY OZNAMOVACEJ POVINNOSTI PLATITEĽA DANE

Náležitosti písomného oznámenia: miesto a adresa prevádzky, počet miest na ubytovanie,
dátum začatia činnosti prevádzky a jej kategorizácia, ako aj
identifikačné údaje
prevádzkovateľa zariadenia, vrátane jeho kontaktnej adresy.
§8
Evidencia osôb, splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o počte ubytovaných osôb
a počte prenocovaní podľa jednotlivých ním prevádzkovaných zariadení. V evidencii
uvádza meno, priezvisko ubytovaného, jeho trvalý pobyt, termín pobytu a počet
prenocovaní .
2. Platiteľ dane uzatvára evidenciu k 31.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka, a
najneskôr v lehote do 15 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca výsledky uzávierky
odovzdá správcovi dane, spolu s výpočtom dane. V tejto lehote zároveň odvedie
správcovi dane vybranú daň v príslušnej výške za uplynulý polrok v hotovosti do
pokladne správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.
3. Platiteľ dane vystaví daňovníkovi dane potvrdenie o zaplatení dane, ktoré obsahuje
identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku zaplatenej dane, obdobie a počet
prenocovaní v zariadení.

ŠTVRTÁ
DAŇ

ČASŤ

ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§9

Základné náležitosti dane za predajné automaty, najmä predmet dane, daňovníka, základ dane,
vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje šiesta časť zákona o miestnych daniach.
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§ 10

SADZBA DANE
Sadzbou dane je 17,00 eur za každý predajný automat a kalendárny rok.
§ 11

IDENTIFIKÁCIA PREDMETU DANE A JEHO EVIDENCIA
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný
automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku
s adresou, kde je automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo,
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu. V rámci evidencie na
účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných automatov, ktorý obsahuje údaje
v členení podľa predchádzajúcej vety.

P IA T A Č A S Ť
DAŇ

ZA NEVÝHERNÉ HRACIE

PRÍSTROJE

§ 12
Sadzba dane
Sadzbou dane je 17,00 eur za každý nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 13
Identifikácia predmetu dane a jeho evidencia
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý
nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je prístroj umiestnený, druhové označenie
prístroja, jeho výrobné číslo, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam
nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.

ŠIESTA

ČASŤ

POPLATOK
§ 14
(1)
Základné náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov
a drobné stavebné odpady upravuje desiata časť zákona o miestnych daniach.
§ 15
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku v Obci Veľký Kýr je 0,023 eura za osobu a kalendárny deň.
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(2) V Obci Veľký Kýr nie je zavedený množstvový zber a preto sa poplatok určuje na
kalendárny rok.
§ 16
Koeficient pre určenie poplatku
Obec Veľký Kýr stanovuje hodnotu koeficientu pre výpočet poplatku na 1.
§ 17
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Bez žiadosti
a) občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 80 rokov a starším; a
občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov a mladším sa znižuje
sadzba poplatku za určené obdobie o 3,30 eura na osobu.
b) poplatok sa odpustí za novorodencov za rok, v ktorom sa narodili, na základe
oznámenia o narodení, rodného listu.
c) poplatok sa vráti alebo jeho pomerná časť najmä v prípade: úmrtia, zániku trvalého
pobytu, prechodného pobytu, vlastníckeho práva, z dôvodu ukončenia užívania, čo je
potrebné preukázať najmä: úmrtný list, odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
dokladom o zániku vlastníckeho práva resp. ukončení užívania.
(2) na základe žiadosti sa poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáže neprítomnosť v obci z dôvodu, že:
a) sa po dobu dlhšiu ako 90 dní zdržiava v zahraničí, na základe čestného prehlásenia
s overeným podpisom
b) je vo výkone trestu odňatia slobody, na základe potvrdenia ústavu na výkon väzby,
c) je umiestnený v ústave alebo zariadení sociálnej starostlivosti, na základe
potvrdenia o pobyte v ústave alebo zariadení
d) v obci Veľký Kýr, kde má trvalý alebo prechodný pobyt, žiadny odpad
neprodukuje, žije v inej obci, na základe potvrdenia o zaplatení poplatku v inej
obci.
Dátum vystavenia potvrdení musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje
nárok na odpustenie poplatku.
§ 18
Záverečné ustanovenia
(1)

(2)

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za
predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku uznieslo dňa
14.12.2012.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

Miroslav Dojčán
starosta obce
VZN zverejnený dňa: 15.12.2012
Zvesený dňa: 31.12.2012
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