VZN vyvesené na úradnej tabuli v Pukanci dňa:15.12. 2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2012

Obecné zastupiteľstvo v Pukanci. na základe § 6 ods. 1 zákona SNR 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 y d á v a pre územie obce
Pukanec toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/ 2012

o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie,
dani za jadrové zariadenie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
na území obce Pukanec

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní

na území obce Pukanec v súlade s ustanoveniami zákona č.

582/2004 Z. z. o miestnych daniach

a

miestnom

poplatku

za

komunálne

odpady

a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Pukanec na svojom území ukladá tieto
miestne dane:
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
f/ daň z nehnuteľností

Miestne dane uvedené v písm. a/ až písm. e/ tohto ustanovenia upravuje toto Všeobecne
záväzné nariadenie. Miestna daň uvedená v písm. f/ tohto ustanovenia je predmetom úpravy
osobitného VZN.
(3) Zdaňovacím

obdobím dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné

hracie prístroje je kalendárny rok.

Daň za psa
§2
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.

vlastníkom psa alebo

(4) Sadzba dane je:

6,63 eura za jedného psa a kalendárny rok.

(5) Obec Pukanec znižuje daň za psa, ktorého vlastní osoba staršia ako 70 rokov na 3,31
eura.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti 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
zánik daňovej povinnosti neoznámil.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu,
označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy
vlastníka, resp. držiteľa.
(8) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: tlačivo – Priznanie k poplatku za psov,
ktoré si daňovník môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Pukanci č.dverí 21.
(9) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: písomne na obecnom úrade v Pukanci
č.dverí 21.
(10) Obec vyrubí daň za psa v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom
vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(11) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ na účet obce.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§3
(1) Daň ua užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
a vykonávanie

obchodnej

činnosti,

umiestnenie

stavebného,

predajného

zariadenia,

zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalého parkovania

vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. – na verejných priestranstvách v k.ú. Pukanec.
Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je cesta, miestna komunikácia, chodník,
námestie, trhovisko a ostatné plochy v obci v majetku obce, alebo jej organizácie. Za verejné
priestranstvá sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou tých, ku ktorým majú tieto právo
hospodárenia.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(3) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(4) Sadzba dane je:
a/ pre prípady osobitného užívania verejného priestranstva uvedené v ods. 3 písm. a/ tohto
ustanovenia 0,165 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň,
b/ pre prípady osobitného užívania verejného priestranstva uvedené v ods. 3 písm. b/ tohto
ustanovenia 0,066 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň,
c/ pre prípady osobitného užívania verejného priestranstva uvedené v ods. 3 písm. c/ tohto
ustanovenia 0,066 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň,
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
ukončenia užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane - Obecnému úradu v Pukanci, a to najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môže mať
vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane, a to v lehote 30 dní odo dňa ich vzniku.
(6) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr
do 30 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
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.
(7) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom, pričom splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ pri dobe osobitného užívania verejného priestranstva v trvaní najviac 15 dní – je daň
splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
v hotovosti do pokladne Obecného úradu,

b/ pri dobe osobitného užívania verejného priestranstva trvajúcom dlhšie ako 15 dní – je
daň splatná v dvoch splátkach nasledovne:
1.

prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného

výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu
2.

druhá splátka je splatná do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného

výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu.
(8)

Daň bude rozpočítaná na dve rovnaké splátky, rozdiel môže vzniknúť len pri

zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať
sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.

Daň za ubytovanie
§4
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,50 eura na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

O vybratej dani je prevádzkovateľ

povinný viesť evidenciu

v "knihe

ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do
zariadenia, v hotovosti.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne OcÚ,
b/ na účet obce,
a to do 10. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka

Daň za predajné automaty
§5
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“), 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 osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 39,84 eura za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Vznik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Pukanci do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto
prevádzkovania, dátum vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň platobným výmerom, pričom vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.
Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti . Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto
doterajšieho prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(8) Daň môže daňovník zaplatiť:
a/ v hotovosti do pokladne OcÚ ,
b/ na účet obce
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu ,
b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 6
(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 (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 39,84 eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. V prvom zdaňovacom období vyrubí správca dane daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Oznamovaciu povinnosť o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti si daňovník musí splniť
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad
v Pukanci do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie
pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň vzniku daňovej povinnosti .
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, deň
zániku daňovej povinnosti.
(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne OcÚ,
b/ na účet obce .
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu

ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 8
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva

obec Pukanec prostredníctvom

starostu obce a poverených zamestnancov obce Pukanec.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Pukanec.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Na daňové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa vzťahuje postup
podľa v tom období platných nariadení.
(2) Obecné zastupiteľstvo sa na tom Všeobecne záväznom nariadení obce Pukanec č. 2/2012
o miestnych daniach uznieslo dňa 14. decembra 2012.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Pukanec č. 2/2012 o miestnych daniach nadobúda
účinnosť 1. januára 2012.
(4) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pukanec č. 2/2011 o miestnych daniach na území obce Pukanec.
(5) V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. Ján Kováčik
starosta obce Pukanec

