Obec Kotešová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2, § 17 ods. 2, š, č a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 37
– 41, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2008
O MIESTNYCH DANIACH

OBCE

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia

(1) Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej podľa § 11 ods. 4
písm. d) zákona SNR 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 z a v á d z a na území obce Kotešová s účinnosťou od
1.januára 2005 tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie automaty,
e) daň za ubytovanie.
(2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods.
1) písm. a), b),c a d)je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA

Čl. 2
Predmet dane
1)
Predmetom dane za psa je pes starší ako
chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2)

6

mesiacov

Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie
nevidomej osoby

c) pes, ktorého vlastní občan a ťažkým zdravotným
postihnutím
Uvedené musí vlastník alebo držiteľ psa preukázať potvrdením
príslušného orgánu alebo príslušným preukazom.

Čl. 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Čl. 4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

Čl. 5
Sadzba dane
Sadza dane je:
1) za jedného psa ročne chovaného v rodinnom dome
5,0 €
2) za jedného psa ročne chovaného v byte
8,3 €
3) za každého ďalšieho psa chovaného v rodinnom dome alebo
byte
6,7 €
4) za jedného psa ročne chovaného na odľahlých miestach
( Kopanice, Nivy a Potoky)
2,5 €

Čl. 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Čl. 7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)

2)

3)

4)

5)

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho
obdobia,
v ktorom
vznikla
daňová
povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného
úradu v Kotešovej alebo bezhotovostne na účet obce
Kotešová číslo účtu 1713166451/0200, VS 133001.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa §
10,
správca
dane
vráti
pomernú
časť
dane
za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti musí
obsahovať presné označenie vlastníka alebo držiteľa
psa, dátum započatia chovania psa, vek psa, dátum
ukončenia chovu psa, dôvod ukončenia chovu psa,
vlastnoručný podpis vlastníka alebo chovateľa psa
alebo podpis štatutárneho orgánu, ak vlastníkom alebo
držiteľom psa je právnická osoba.

ŠTVRTÁ ČAST
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJN0HO PRIESTRANSTVA
Čl. 8
Predmet dane
1)
2)

3)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je
osobné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne
záväzného nariadenia obce sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Kotešová.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia
d) umiestnenie
zariadenia
cirkusu,
zariadenia
lunaparku a iných atrakcií
e) umiestnenie skládky
f) trvalé parkovanie vozidla na miestnej komunikácií

Čl. 9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné
priestranstvo užíva.
Čl. 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je
užívania priestranstva alebo parkovacie miesto.

m2

Čl. 11
Sadzba dane
1) Za prechodné, resp. dlhodobé užívanie verejného
priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie
predajného zariadenia
paušálny poplatok za obvyklé predajné miesta
3,5 €/deň
2) Za umiestnenie stavebného zariadenia, alebo staveného
materiálu je za každý aj začatý deň
- 0,03 €/deň za každý m2 do rozlohy 10 m2
- 0,10 €/deň za každý m2 nad rozlohu 10 m2
3) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
paušálny denný poplatok
- 20,0 €/deň
4) Za trvalé parkovanie vozidla na miestnej komunikácií
Trvalým
parkovaním
vozidla
sa
rozumie
vyhradenie
priestranstva
pre
určité
vozidlo
vo
vlastníctve
fyzickej alebo právnickej osoby na súvislé státie
vozidla na tom istom mieste
paušálny ročný poplatok
- osobný automobil
- dodávkový automobil
- nákladný automobil bez prívesu
- nákladný automobil s prívesom

17,0
34,0
50,0
67,0

€
€
€
€

Čl. 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného
priestranstva a zaniká skončením jeho užívania.

2) Daňovník je povinný pred začatím užívania verejného
priestranstva splniť oznamovaciu povinnosť, ktorej
obsahom je presné označenie užívaného priestoru,
výmeru užívaného priestranstva, dobu a účel užívania
verejného priestranstva:
a) za účelom umiestnenia stavebného zariadenia,
stavebného materiálu, trvalého parkovania
motorových vozidiel
b) za
účelom
umiestnenia
cirkusu,
lunaparku
a iných atrakcií
c) ostatných
druhov
užívania
verejného
priestranstva Obecnému úradu v Kotešovej.
d)
3) Užívateľ verejného priestranstva je povinný užívať
verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej
obmedzované jeho účelové užívanie, zabrániť
poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného
priestranstva a jeho zariadení, zabezpečiť prístup
k inžinierskym sieťam, zaistiť nenarúšanie nočného
kľudu, po skončení užívania uviesť verejné
priestranstvo do pôvodného stavu a uhradiť všetky
náklady vzniknuté v súvislosti s užívaním verejného
priestranstva.

Čl. 13
Splatnosť a spôsob vyberania dane

1)

2)

Daň je splatná pred začatím užívania verejného
priestranstva naraz za celý ohlásený a dohodnutý
čas, najneskôr však na jeden kalendárny rok.
Daň možno zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného
úradu v Kotešovej.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 14
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty,
ktoré vydajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty).

Čl. 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné
automaty prevádzkuje.
Čl. 16
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Čl. 17
Sadza dane
Sadza dane je:
1) za predajný automat ponúkajúci najviac 10 druhov tovaru
40,0 € ročne
2) za predajný automat ponúkajúci viac ako 10 druhov
tovaru
70,0 € ročne
3) Sadzba poplatku sa zvýši na päťnásobok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje.

Čl. 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
povinnosť
vzniká
Daňová
predajných
automatov
a
prevádzkovania.

dňom
začatia
skončí
dňom

prevádzkovania
skončenia
ich

§ 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný obci písomne oznámiť vznik daňovej
povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Oznámenie musí obsahovať presne označenie
prevádzkovateľa, počet
prevádzkovaných predajných
automatov, výrobné číslo predajného automatu, akú
skladbu tovaru bude predajný automat ponúkať a označenie
miesta, kde bude predajný automat umiestnený.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.

3) Daň možno zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného
úradu
v Kotešovej
alebo
bezhotovostne
na
účet
1713166451/0200, VS 133004.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia daňovník to oznámi obci najneskôr do 30 dní od
zániku daňovej povinnosti. Obec vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
5) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat
štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. podnikateľa
b) adresu
c) dátum začatia prevádzkovania.
6) Daňovník je povinný viesť evidenciu, ktorá musí
obsahovať počet všetkých ním prevádzkovaných predajných
automatov, označenie výrobného čísla automatu, presný
dátum
začatia
jeho
prevádzkovania
a miesto
jeho
umiestnenia.

Čl. 19
Oslobodenie
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne:
a) lístky hromadnej dopravy
b) mliečne výrobky
c) ochranné
prostriedky
proti
šíreniu
nákazlivých
pohlavných chorôb.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 20
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto
nevydávajú
peňažnú
výhru
a sú
prevádzkované
v priestoroch
prístupných
verejnosti
(ďalej
len
nevýherné hracie prístroje).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektrické prístroje na počítačové hry
b) mechanické
prístroje,
elektronické
prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.
Čl. 22
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Čl. 23
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroje je
35,0 € ročne
Čl. 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov a končí dňom skončenia prevádzkovania.
Čl. 25
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1) Daňovník je povinný obci písomne oznámiť vznik daňovej
povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Oznámenie musí obsahovať presne označenie
prevádzkovateľa, počet
prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov, výrobné číslo nevýherných
hracích prístrojov a označenie miesta, kde bude
nevýherný hrací prístroj umiestnený.
2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
3) Daň možno zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného
úradu
v Kotešovej
alebo
bezhotovostne
na
účet
1713166451/0200, VS 133004.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia daňovník to oznámi obci najneskôr do 30 dní od
zániku daňovej povinnosti. Obec vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný
5) hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

a) názov firmy, resp. podnikateľa
b) adresu
c) dátum začatia prevádzkovania.
Daňovník
je
povinný
viesť
evidenciu,
ktorá
musí
obsahovať počet všetkých ním prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov, označenie výrobného čísla prístroja,
presný dátum začatia jeho prevádzkovania a miesto jeho
umiestnenia.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 26
Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej uznieslo, že na rok 2009
upúšťa od vyberania dane za ubytovanie.

ÔSMA ČASŤ
Čl. 27
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) V konaní vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa
zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov.
2) Zrušuje sa:
a)
Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnych
poplatkoch na území Obce Kotešová
3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Kotešová sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová na svojom
zasadnutí dňa 12. 12. 2008
4) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kotešová o miestnych
daniach nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ing. Ján E l i á š
starosta obce

