Obec Vitanová v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VITANOVÁ

č. 3/2016
o miestnych daniach
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti
na § 98 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady z a v á d z a s účinnosťou od 01. januára 2017 jednotlivé druhy
miestnych daní:
a) daň za psa
b) daň za ubytovanie
c) daň za nevýherné hracie automaty
Čl. I
DAŇ ZA PSA
§ l
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
- pes umiestnený v útulku zvierat
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
§ 2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§3
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 5,00 eur za 1 psa/ kalendárny rok.
2. Takto určená sadzba dane platí aj na každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
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Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane .
Čl. II
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane je

0,17 eur na osobu a prenocovanie.
§ 7
Oslobodenie

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie pre:
a) príbuzných v priamom rade a súrodenec prevádzkovateľa alebo jeho manželky
( manžela) a manželia týchto osôb a ich deti
b) nevidomú osobu, alebo držiteľa preukazu ZŤP
c) osoba do 12 rokov veku
§ 8
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho
zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných
v ubytovacom zariadení – knihu ubytovaných hostí a domovú knihu opatrenú pečaťou
obce, ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi dane.
§ 9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daň za ubytovanie vyberá a ručí zaň právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
prechodné ubytovanie poskytla.
(2) Daň za ubytovanie je splatná v dvoch splátkových termínoch a to nasledovne:
- 50 % z dane za ubytovanie do 15. júla bežného kalendárneho roka, za ktorý sa daň
platí
- 50 % z dane za ubytovanie do 15. januára bežného kalendárneho roka, za ktorý sa
daň platí.
(3) Platiteľ dane je povinný podať na Obecný úrad hlásenie o počte ubytovaných hostí,
o výške dane za polrok a bez vyrubenia uhradiť daň na účet obce, alebo v hotovosti do
15 dní po ukončení polroka.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 10
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
§ 11
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane vo výške
a kalendárny rok.

10 eur za jeden nevýherný hrací prístroj

§ 12
Všeobecné ustanovenia
Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov, ktorú predloží na základe vyžiadania správcovi
dane na účely kontroly. Evidencia má obsahovať:
miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
(1)






§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 30. novembra 2016
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
16.12.2016 uznesením č. B/4/2016
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa 17.12.2016
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2017.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o miestnych daniach.

Dušan Ondrík
starosta obce

