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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 3/2011
Obce Železná Breznica o zavedení dani za psa, dani za užívanie verejného
priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie.
§1
Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení, v znení platných zmien a doplnkov, na základe § 22,30,37,52 zákona NR
SR č. 582/2004 Z.z. týmto VZN obce, v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2012 tieto druhy daní:
1.
2.
3.
4.

Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za ubytovanie

Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici dňom 1.1.2012 vydáva všeobecne záväzné
nariadenie obce o týchto daniach:
1.
2.
3.
4.

Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za ubytovanie

§2
Daň za psa.
1. Predmet dane.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo
právnickou osobou.
a./ 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, alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa, alebo
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
3. Základ dane.
Základom dane je počet psov.
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4. Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa je 5.- eur za jeden kalendárny rok.
5. Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti
Preukazovanie vzniku daňovej povinnosti
Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Preukazovanie zániku daňovej povinnosti
Daňovník najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti písomne oznámi
správcovi dane túto skutočnosť. V oznámení uvedie dôvod zániku daňovej povinnosti.
Ak psa utratí uvedie spôsob utratenia.
6. Spôsob vyberania dane.
Správca dane vyrubí daňovníkovi daň za psa do 30 dní od oznámenia daňovej
povinnosti a daň je splatná do 30 dní od doručenia platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Daňovník môže daň zaplatiť na účet obce alebo priamo do pokladne obce.

§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom obce Železná Breznica sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce alebo vo vlastníctve SR a to:
- cesty III.triedy a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od priekopy po priekopu,
- priestranstvá v obci a to:
a/ priestranstvo pri kultúrnom dome, obecnom úrade
b/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Železná Breznica,
- všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Železná Breznica okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb, s výnimkou pozemkov vo vlastníctve obce,
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi
chodníkmi a komunikáciami, vydláždené, príp. aj inak upravené plochy pre
obyvateľov a pod.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a/ umiestnenie sezónneho záhradného sedenia slúžiaceho na poskytovanie pohostinských
služieb pred riadnou prevádzkou povolenou obcou Železná Breznica.

-3b/ umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja
pred riadnou prevádzkou povolenou obcou Železná Breznica.
c/ umiestnenie predajného zariadenia a vykonávanie ambulantného predaja na trhovom
mieste povolenom obcou Železná Breznica.
d/ umiestnenie cirkusov.
e/ umiestnenie technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií.
f/ zriadenie staveniska a skládok materiálov všetkého druhu, umiestnenie stavebného
zariadenia, veľkokapacitných kontajnerov, prenosných reklamných zariadení a iných
zariadení a materiálov.
g/ rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby, alebo vykonávania
plánovanej údržby inžinierskych sietí (plánované opravy inžinierskych sietí sú tie, na
ktoré bolo vydané stavebné povolenie).
(4) Dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2. Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

3. Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,83 eur za m2/deň.

§4
Daň za nevýherné hracie prístroje.
1. Predmet dane.
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.
Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
2. Daňovník.
Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
3. Základ dane.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4. Sadzba dane.
Sadzba dane je 33,20 eur za jeden nevýherný hrací prístroj ročne.
5. Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane.
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
(2) 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.

-4(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
(4) 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.

§5
Daň za ubytovanie.
1. Predmet dane.
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Daňovník.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základ dane.
Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane.
Sadzba dane je 0,34 eur na osobu a prenocovanie.
5. Vyberanie a platenie dane.
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia vyberie daň za ubytovanie od daňovníka podľa počtu
prenocovaní.
(3) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný do 10. dňa v mesiaci zaplatiť správcovi dane
daň vybratú od daňovníka za predchádzajúci mesiac podľa počtu vystavených
potvrdení o zaplatení dane a podľa knihy ubytovaní.

§6
Záverečné ustanovenia.
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Železná Breznica sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach uznieslo dňa 7.12.2011 č. uznesenia : 8. bod 3./ ods. c.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce č.3 zo dňa 15.12.2005
a Dodatok č. 1 zo dňa 15.12.2008 o zavedení dani za psa, dani za užívanie verejného
priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie.
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starosta obce

