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1.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom
schvaľuje:
VZN Obce Zemné č: ............/2015 o miestnych daniach na území Obce Zemné.

2. Dôvodová správa:
Toto všeobecne záväzne nariadenie Obce Zemné o miestnych daniach upravuje podmienky
určovania a vyberania miestnych daní na území Obce Zemné.

Obec Zemné pristupuje k zavedeniu dane z ubytovania, od 01.01.2016 nakoľko na území obce sa
nachádzajú ubytovacie zariadenia.

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Zemné
č.: ......../2015
o miestnych daniach

Obec Zemné v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje

Základné ustanovenie
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Zemnom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , 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
2016:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie automaty

2. Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Zemné.

Článok I.

Daň za psa
§2
Základ dane
Základom dane je počet psov starších ako 6 mesiacov.

§3
Sadzba dane

1. Sadzba dane za jedného psa na jeden kalendárny rok je 4,- eur. Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok II.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Správca dane za týmto účelom verejnými priestranstvami určuje nehnuteľnosť v kat. území
obce Zemné vedené na LV číslo 1, ktoré budú slúžiť na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska.

§5
Sadzba dane

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) umiestnenie skládky
f) trvalé parkovanie motorového vozidla nad 3,5t celkovej
hmotnosti /okrem autobusov hromadnej dopravy/

za 1m2/deň 0,33 eur
za 1m2/deň 0,33 eur
za 1m2/deň 1,65 eur
za 1m2/deň 0,33 eur
za 1m2/deň 0,33 eur
za 1m2/deň 0,03 eur

§6
Oslobodenie dane

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od tejto dane:
Daňovníkom, ktorí majú vydané právoplatné stavebné rozhodnutie do 3 mesiacov od
umiestnenia skládky.

Článok III.

Daň za ubytovanie
§7
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§8
Sadzba dane
1. Sadzbou dane je 0,30 eura na osobu a prenocovanie.

§9
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.

§ 10
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o počte ubytovaných osôb
a počte prenocovaní podľa jednotlivých ním prevádzkovaných zariadení.
Evidencia musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko dátum narodenia ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu
ubytovaného
c) deň príchodu a odchodu ubytovaného

§ 11
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsob odvodu dane obci

Platiteľ je povinný:
a) najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka predkladať správcovi dane hlásenie o vybratej dani,
b) najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka odviesť správcovi dane za ubytovanie – obci
Zemné daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý stvrťrok bez výrubu dane
platobným výmerom, formou prevodu z účtu v peňažnom ústave , v hotovosti do pokne správcu dane alebo poštovou poukážkou.
c) vystaviť daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré obsahuje identifikáciu platiteľa
dane a daňovníka, výšku zaplatenej dane a počet prenocovaní v zariadení.

Článok IV.

Daň za predajné automaty
§ 12
Základ dane
Základom dane ja počet predajných automatov.

§ 13
Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok vo výške 33,19
eura.
2. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené:
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, prevádzka s adresou, kde je automat
umiestnený, dátum umiestnenia, dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ
automatu

Článok V.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 14
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 15
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
33,19 eura
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty
a iné zariadenia na zábavné hry
33,19 eura
2. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené:
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, prevádzka s adresou, kde je automat
umiestnený, dátum umiestnenia, dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ
automatu.

Článok VI.

§ 26
Vyrubenie a platenie dane

1. Vyrubená daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Správca dane určuje, že vyrubuje a vyberá aj daň nižšiu ako 3,00 eurá.

§ 27
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie obce Zemné o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zemné bolo prerokované na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ............................... a schválené uznesením obecného
zastupiteľstva číslo: ............................

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Zemné č. 2/2014 z 12.12.2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 28
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Vyvesené dňa 09.11.2015

Zvesené dňa:

V Zemnom dňa: 09.11.2015

Ing. János Bób
starosta obce

