VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
H E R V A R TO V
č. 2/2017
O MIESTNYCH DANIACH –
DANI ZA PSA, DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DANI ZA UBYTOVANIE,
DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

na rok 2018
§1
Základné ustanovenie
Obec Hervartov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods.
2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s t a n o v u j e všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky určovania, vyrubovania a vyberania
miestnych daní a poplatkov na území obce Hervartov v zdaňovacom období roku 2018.
Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec, sú:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
I. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Predmetom dane za psa nie je:
 pes chovaný na vedecko-výskumné účely,
 pes v útulku zvierat,
 pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ŤZP alebo ŤZPS.
2. Základ dane: - počet psov
3. Sadzba dane: - 10,- € / jeden pes / kalendárny rok
4. Vznik daňovej povinnosti: 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane.
5. Zánik daňovej povinnosti: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6. Oslobodenie od dane: ak je vlastník registrovaný člen Kynologickej pátracej a vyhľadávacej služby SR
– Kynologický klub Slovensko. K uplatneniu oslobodenia od dane je potrebné doložiť kópiu členského
preukazu;
- držiteľ preukazu FO s ŤZP alebo ŤZPS sa preukáže osvedčením o špeciálnom výcviku psa.
7. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) zapísaného do evidencie evidenčnú
známku. Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na Obecnom úrade.
Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 3 € novú známku. Povinnosťou vlastníka je
pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.
.
II. ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Daň za ubytovanie platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení.
2. Sadzba dane je 0,500 € za osobu a prenocovanie.
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

4. Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný si splniť
oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive voči správcovi miestnej dane, t. j. obci Hervartov do 10 dní
od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto činnosť a následne od jej zániku.
5. Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane a do 15 dní po ukončení mesiaca ju
zaplatiť na účet obce alebo v pokladni Obecného úradu na základe doručeného priznania.
III. ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty,
ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Sadzba dane je 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
4. Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:
a) hygienické návleky (na obuv)
b) mlieko a mliečne výrobky
5. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh predajného automatu.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
IV. ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
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.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4. Sadzba dane je 100,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh nevýherného hracieho prístroja.
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.
V. ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na
účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým 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; rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z
dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných inžinierskych sietí na základe stavebného
povolenia alebo územného rozhodnutia a pod.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu
výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných inžinierskych sietí na základe

stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia
0,332 €/m2/deň
b) ambulantný predaj
0,333 €/m2/deň
c) a/ ambulantné poskytovanie služieb z auta
0,167 €/m2/deň
b/ ambulantný predaj občerstvenia
1,661 €/m2/deň
c/ sedenie pri predajnom stánku s občerstvením
0,400 €/m2/deň
d) za umiestnenie stavebných lešení, skládok a tuhých palív
a/ pre bytové domy, resp. rodinné domy
0,100 €/m2/deň
b/ v ostatných prípadoch
0,332 €/m2/deň
e) pre uskutočnenie rôznych propagačných a kultúrnych akcií
1,661 €/m2/deň
f) zariadenie cirkusu
0,330 €/m2/deň
g) zariadenia lunaparku
0,170 €/m2/deň
4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
5. Písomné povolenie na užívanie verejného priestranstva vydá obec Hervartov.
Na základe povolenia sa daň vyrubí rozhodnutím.
Vyrubená daň podľa ods. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g) je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
6. Správca dane od dane oslobodí:
a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) obec a organizácie, ktorých zriaďovateľom je OBEC.

VI. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA HRACIE PRÍSTROJE
NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník
povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3.
Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie 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 týmto daniam.
4.
Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne
podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
5.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2 a 3, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť
dane.
6.
Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná naraz do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec určí splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
7.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na základe
žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie.
1.

VII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Hervartov č. 02/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a dani za psa na r. 2016 a Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2015 v plnom rozsahu.
(3) Obecné zastupiteľstvo v Hervartove sa na tomto návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti uznieslo dňa 02.12.2017
A bolo schválené uznesením OZ č. B/3.
(4) Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu):
- BEZHOTOVOSTNE - prevodom na účet obce č. 3603281001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s.
- HOTOVOSTNE - v pokladni Obecného úradu Hervartov .
VIII. ČASŤ
ÚČINNOSŤ
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.

.................................................
Miroslav M a c k a n i č
starosta obce

Doložky:
* Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...................... .........
* Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...............................
* Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...............................
* Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...................... .........

