Všeobecne záväzné nariadenie
Obce J ablonové
o miestnych daniach na území obce Jablonové

č. 6/2012
o podmienkach určovania a vyberania dane na území obce Jablonové

Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach na území obce Jablonové
číslo 6/2012
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom na základe § 2 § 11, ods.4, písm.d/ zák. č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien. rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 a
§ 98 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona 563/2009
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území
Obce Jablonové
Článok. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní, ktoré sa vyberajú na
území obce, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik daňovej povinnosti. Ďalej ustanovuje
ohlasovaciu povinnosť, splatnosť daní, úľavy a oslobodenie od platenia daní, spôsob a formu
zaplatenia dane a aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní na území Obce Jablonové.
Obec Jablonové vyberá tieto miestne dane:
a/ daň za užívanie verejného priestranstva
b/ daň za psa
c/ daň za nevýherné hracie automaty
d/ daň za predajné automaty

Článok. 2
Daň za užívanie verejného priestranstva
1/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
2/ Verejný priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: zariadenie na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku, kolotočov, umiestnenie skládky materiálu, trvalé parkovanie auto vrakov,
veľkoobjemných kontajnerov na odpad a podobne.
4/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera osobitne užívaného
verejného priestranstva v m2 .
5/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň:
a) 0,35 € / m2 za skládku rôzneho druhu materiálu, ak sa skládkuje menej ako
90 dní
b) 0,50 € / m2 za skládku rôzneho druhu materiálu ak sa skládkuje viac ako 90 dní

c) 0,05 € / m2 a deň za umiestnenie predajných stánkov (unimobunky, kiosky)
d) 0,17 € / m2 a deň za umiestnenie reklamy
e) 0,05 € / m2 a deň a umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií
6/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Článok. 3
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
2/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3/ Ak daňová povinnosť zanikne oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
3/ Daň je možné uhradiť - poštovou poukážkou, prevodom, vkladom v hotovosti na účet správcu dane
číslo: 3202182002/5600, VS:133001 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Jablonové .

Článok. 4
Daň za psa
1/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa , ak sa nedá preukázať kto psa vlastní
Článok. 5
Predmet dane
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce Jablonové.
2/ Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím
d) pes držaný na účely vykonávania činnosti Hasičského, Záchranného zboru a
Policajného zboru.
3/ Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať
v zdaňovacom období, na základe príslušných dokladov, ktoré preukazujú danú skutočnosť a
sú to:
a) potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe
akreditácie,
b) potvrdenie útulku zvierat,
c) preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane potvrdenia, že pes má
špeciálny výcvik (vodiaci pes pre nevidiacich).
Článok. 6

Základ dane
1/ Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok., ktorý je chovaný a držaný v
rodinnom dome, v bytovom dome je 7,00 €.
2/ Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
3/ Základom dane je počet psov.
Článok. 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §22 ods. 1. Zákona číslo 582/2004 Z.z.
2/ Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom
dane.
Článok. 8
Oslobodenie od dane
1/ 50% zľavu poskytne správca dane pre občanov nad 70 rokov na 1 a 2 držaného psa.
Článok. 9
Vyrubenia dane a platenie dane
1/ Miestna daň za psa bude vyrubená rozhodnutím do 15. mája príslušného zdaňovacieho
obdobia. Splatnosť dane je do 31.mája príslušného zdaňovacieho obdobia, v ostatných
prípadoch do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2/ Daň je možné uhradiť - poštovou poukážkou, prevodom, vkladom v hotovosti na účet správcu dane
číslo: 3202182002/5600, VS:133001 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Jablonové

Článok. 10
Splnomocňovacie ustanovenia
1/ Evidenciu psov vedie správca dane.
2/ Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu vlastníka prípadne držiteľa psa,
c) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
d) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako ho pes má.
3/ Správca dane vydá vlastníkovi (držiteľovi) psa evidenčnú známku. Známkou vlastník
(držiteľ) preukazuje totožnosť psa.
4/ Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník
(držiteľ) povinný oznámiť správcovi dane. Správca vlastníkovi (držiteľovi) psa vydá náhradnú
známku za poplatok vo výške 3,- €.
Článok. 11
Daň za nevýherné hracie automaty

1/ Predmetom dane za nevýherné hracie automaty 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 zábavu
hry (biliard, šipky)
3/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4/ Základom dane jej počet nevýherných hracích prístrojov.
5/ Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 70 €.
6/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7/ Daň za nevýherné hracie automaty bude vyrubená rozhodnutím do 15. mája
príslušného kalendárneho roka. Splatnosť dane je do 31. mája príslušného kalendárneho roka,
v ostatných prípadoch do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
8/ Daň za nevýherné hracie automaty je možné uhradiť – poštovou poukážkou, prevodom,
vkladom na účet správcu dane číslo: účtu: 3202182002/5600, VS:133001, alebo v hotovosti
do pokladne na Obecnom úrade Jablonové
Článok. 12
Daň za predajné automaty
1/ Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2/ Predmetom dane nie sú automaty, ktoré , vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
3/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty
4/ Základom dane je počet predajných automatov
5/ Sadzba dane je 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
6/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Článok. 13
Splnomocňovacie ustanovenia
1/ Evidenciu Predajných automatov vedie správca dane.
2/ Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné automatu,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobyt, IČO, DIČ prevádzkovateľa predajného
automatu
c) umiestnenie predajného automatu

3/ Daň za predajné automaty je možné uhradiť – poštovou poukážkou, prevodom, vkladom
na účet správcu dane číslo: účtu: 3202182002/5600, VS:133001, alebo v hotovosti do
pokladne na Obecnom úrade Jablonové
Článok 14
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
(1) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní
vo veciach miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2). Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Jablonovom uznesením číslo 264/12/12 zo dňa 10.12.2012
(3). Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2013.

Ing. Ondrej Uhliarik
Starosta obce Jablonové
Vyvesené dňa: 20.11.2012
Schválené : 10.12.2012
Zvesené dňa : 27.12.2012

