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Všeobecne záväzné nariadenie
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Všeobecne záväzné nariadenie
č.4/2014
o ostatných miestnych daniach
obce Veľký Klíž
Obec Veľký Klíž v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov v tomto všeobecne záväznom nariadení upravuje podmienky určenia a vyberania
dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
ubytovanie na území obce Veľký Klíž.

Čl. I.
DAŇ ZA PSA
§1
Základné ustanovenie
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce.
2. Základom dane je počet psov.
§2
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom alebo držiteľom psa.
2.Daňová povinnosť zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník
prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Veľký Klíž ročnú sadzbu dane za jedného psa na
kalendárny rok:
a) 4,- € pre fyzickú osobu a právnickú osobu
2. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako
pomerná časť ročnej sadzby dane.

§4
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
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2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
je povinný podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť k dani za psa vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní
je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za psa.
4. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
5. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa zanikne, správca
dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá
čiastkové priznanie k tejto dani v lehote podľa ods. 3.

Čl. II.
DAŇ ZA NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ
§ 5
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,
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
§6
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§7
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§8
Sadzba dane
Sadzba dane je 30,- €. za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 10
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Daňovník oznámi názov a sídlo daňovníka, miesto umiestnenia, počet,
typ, číslo nevýherného hracieho prístroja a deň začatia jeho prevádzkovania.
2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť
k dani za nevýherné hracie prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia,
je povinný podať čiastkové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný
uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani nevýherné hracie prístroje.
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4. Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie
prístroje zanikne, správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherné hracie prístroje za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové
priznanie k tejto dani v lehote podľa ods. 3.

ČL. III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 11
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Veľký Klíž, ku ktorým má obec vlastnícke právo.
§ 12
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2
alebo parkovacie miesto.
§ 13
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v obci Veľký Klíž je určená:
a) 0,20 €/m2 a deň za verejné priestranstvo.
§ 14
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva môžu byť oslobodené fyzické osoby, právnické
osoby a organizácie na základe písomnej žiadosti, ktoré užívajú verejné priestranstvo pre
účely uskutočnenia kultúrnej alebo športovej akcie, alebo verejnoprospešnej akcie bez
vyberania vstupného, alebo ak je výťažok určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
§ 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 rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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.

ČL. IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona č..
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 17
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Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 19
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§ 20
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a
skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,
b) adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľ dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu a kontaktné údaje,
c) adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 21
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje vo výške 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 23
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej forme. Pre kontrolu dane za ubytovanie musí
evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého
pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania – deň príchodu a deň odchodu.
2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre
účely kontroly evidenciu podľa ods. 1. tohto paragrafu.
3.
§ 24
Spôsob a lehota preukazovania dane, vyrubenie a platenie dane
1 Platiteľ dane je povinný každoročne predložiť správcovi dane knihu ubytovaných
nasledovne:
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a) ak je prechodné ubytovanie poskytované celoročne, platiteľ dane je povinný predložiť
knihu ubytovaných najneskôr v termíne do 30.11. každoročne s tým, že ubytovania za mesiac
december budú zahrnuté do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

Čl. V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 25
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa, za nevýherné hracie
prístroje a dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Veľký Klíž sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Veľký Klíž č.6/2012 zo dňa 03.12.2012 .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o ostatných miestnych daniach č. 4/2014 obce Veľký
Klíž bolo schválené na 21. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č.21/2014.
zo dňa 24.11.2014.

Čl. VI.
§ 26
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie daň za psa, za nevýherné hracie prístroje a daň za užívanie
verejného priestranstva nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2015.

…..................................................

Jozef Bielich
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení: 28.11.2014
Zvesené po schválení: 22.12.2014
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