VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E STARÝ TEKOV č. 53/2010
O MIESTNYCH DANIACH
Obec Starý Tekov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a a ustanoveniami § 29, § 43, § 51, § 59, § 76,
§ 82, § 83 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 a
vydáva

§1
Základné ustanovenia
1)Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove 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 a v znení neskorších predpisov, že obec Starý Tekov na
území obce s účinnosťou od 1.januára 2011 vyberá nasledovné dane:
1.
2.
3.
4.
5.

Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za jadrové zariadenia

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní na území obce Starý Tekov v zdaňovacom období roku 2011.

Čl. I.
Daň za psa
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane
1.

Sadzba dane je :
a) 3,31 eura ročne za jedného psa
b) a za každého ďalšieho 3,31 eura

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
c) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo
pomernú časť dane.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane písomne najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa
§6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň
zaplatená.
4) Daň je možné zaplatiť: a) poštovou poukážkou.
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
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§8
Správa dane
Správu dane za psa vykonáva obec Starý Tekov, na území ktorej sa pes chová.
§9
Oslobodenie od dane
Poplatok sa neplatí za psa, ktorý :
a) je chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím,
c) ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čl. II.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
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 na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla a podobne.
§ 12
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo využíva.

§ 13
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
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§ 14
Sadzba dane
Sadzba poplatku je :
a) pre účely predaja všeobecne : 6,63 eura na jedno predajné miesto na jeden deň
b) pre účely parkovania nákladných áut a iných nadrozmerných dopravných
prostriedkov - hmotnosť nad 3,5 t : - 0,05 eura za 1 m2 na 1 deň, alebo
- 1,00 eura za 1 m2 na 1 mesiac, alebo
- 8,00 eura za 1 m2 na 1 rok
c) skladovanie stavebného materiálu : 0,20 eura za 1 m2 na 1 deň ,
d) ostatné účely (napr.uloženie lunaparku, cirkusu, a pod.) 0,20 eura za 1 m2 na 1 deň

§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
§ 16
Ohlasovacia povinnosť a platenie dane
1) Poplatník je povinný nahlásiť Obecnému úradu začatie užívania verejného priestranstva
a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu minimálne 7 dní vopred. Nesplnenie tejto
povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. Za neoprávnené
užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo uplynutím doby, na ktorú sa
užívanie verejného priestranstva povolilo.
2) Ak nie je možné vopred ohlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva vzhľadom na
okolnosti, toto oznámenie môže byť podané výnimočne v deň začatia užívania.
3) Poplatník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie
bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
4) Daň je možné zaplatiť: a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
c) osobne na OcÚ.

§ 17
Splatnosť poplatku
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti, ak nie je v rozhodnutí o sadzbe alebo v dohode o užívaní verejného
priestranstva stanovená iná lehota.
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§ 18
Oslobodenie
1) Od sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené verejné, kultúrne
a športové podujatia bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného
poukázaný na charitatívne účely.
2) Od poplatok za skladovanie stavebného materiálu sú osolobodení občania s platným
stavebným povolením, maximálne však do 4 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia

Čl. III.
Daň za predajné automaty
§ 20
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
§ 21
Daňovník
Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 22
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 23
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje vo výške 80,00 eura na jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
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§ 25
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie
obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2) 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.
3) Daň za predajné automaty správca dane v roku 2010 vyrubí platobným výmerom. Daň je
splatná k 31.marcu 2010 . V ďalšom zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do
31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4) Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predaný automat obchodným
menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný
automat umiestnený.
5) Daň je možné zaplatiť poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo osobne na OcÚ.

Čl. IV.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 26
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné 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.
§ 27
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 28
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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§ 29
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa určuje 350,00 eura

§ 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

§ 31
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) 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 vzniká
daňová povinnosť.

2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 24,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
4) Daň je možné zaplatiť poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo osobne na OcÚ.

Čl. V.
Daň za jadrové zariadenie
§ 32
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia, a to aj časť kalendárneho roka.
§ 33
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
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§ 34
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenie jadrovým zariadením.
§ 35
Sadzba dane
Sadzba dane v obci Starý Tekov, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme, je upravená podľa § 70
zákona č.467/2009 Z.z.
1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia ......... 0,0039 eura za m2
2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru ......... 0,0013 eura za m2

§ 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

§ 37
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti. Oznámenie bude obsahovať identifikačné údaje daňovníka, vyznačenie
pásma ohrozenia jadrovým zariadením, dátum podania a podpis daňovníka.
§ 38
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia
za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 39
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
§ 40
Správa dane
Správu dane vykonáva obec Starý Tekov.

8

Čl. VI.
§ 41
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch č.46/2009 zo dňa 15.12.2009 .

2) Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych poplatkoch na rok 2011 uznieslo dňa 03.12.2010.

§ 42
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011 .

JUDr.Zdenka Bednáriková
Starostka obce

Vyvesené : 18.11.2010
Zvesené :
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