
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce

č. 3/2009
o miestnych daniach

ČASŤ 1

Čl. 1
Predmet úpravy

Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení  neskorších  predpisov,  v zmysle  zákona  NR  SR  č.  582/2004  Z.  z.  o
miestnych daniach v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Z. z. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov  vydáva  ako  správca  dane  toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  ustanovujúce
miestne dane. 

Čl. 2
Druhy miestnych daní

Miestnymi daňami v obci Kamenec pod Vtáčnikom sú:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje

ČASŤ 2
Daň za psa

Čl. 10
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO.
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 na sprevádzanie osoby s ťažkým 
    zdravotným postihnutím

Čl. 11
Daňovník

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je : a) vlastníkom psa
b)  držiteľom  psa,  ak  sa  nedá  preukázať,  kto  psa

vlastní



Čl. 12
Základ dane

Základom dane je počet psov.
Čl. 13

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je 3,30 eura. 

Čl. 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti

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

Čl. 15
Oznamovacia povinnosť

1. 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 na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.

2. V zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohoto 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
článku  14,  správca  dane  vráti  pomernú  časť  dane  za  zostávajúce  mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

ČASŤ 3
Daň za užívanie verejného priestranstva

Čl. 16
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva  a  dočasné  parkovanie  nákladného  alebo  úžitkového   motorového
vozidla  alebo  traktora  na  vyhradenom  priestore  verejného  priestranstva  a  za
skladovanie materiálov.

2. V obci  Kamenec  pod  Vtáčnikom  sa  za  verejné  priestranstvo  považujú  všetky
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

Čl. 17
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba užívajúca verejné priestranstvo.

Čl. 18
Základ dane

Základom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  plocha  vyjadrená  v  m2
užívaného verejného priestranstva. 



Čl. 19
Sadzba dane

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je na predajných miestach 0,40 eúr
/m2 t.j.  1,60 eura /  deň.  /= 3m2 = 1 motorové vozidlo/ (maximálna možná dĺžka
trvania akcie je 6 hodín)

2. Sadzba  dane  pri  dlhodobom  parkovaní  na  verejnom  priestranstve  a  miestnych
komunikáciách je určená nasledovne: 50 eúr / rok za osobné motorové vozidlo a 100
eúr / rok za nákladné  vozidlo a traktor

3. Sadzba dane za uskladnenie materiálu po dobu 30 dní 0,- eúr / deň, po uplynutí 30
dňovej lehoty sa daň vyrubuje od 1. dňa skladovania vo výške  0,10 eura za m2 /
deň, maximálne však 100 eúr / rok.

Čl. 20
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník užívajúci  verejné priestranstvo je v zmysle tohoto VZN povinný oznámiť
obecnému  úradu  miesto  užívania  verejného  priestranstva,  termín  začatia  a
ukončenia užívania, výmeru verejného priestranstva a účel jeho užívania. 

2. Na základe tohoto oznámenia bude daň za osobitné užívanie verejného priestranstva
vyberaná priamo do pokladne obecného úradu.  Ako  doklad o zaplatení  daňovník
obdrží potvrdenku o zaplatení. 

Čl. 21
Oslobodenia od dane

Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo
právnické  osoby  užívajú  verejné  priestranstvo  pre  účely  usporiadania  kultúrnych  alebo
športových akcií bez vyberania vstupného.

Čl. 22
Základ dane za dočasné parkovanie nákladného 
alebo úžitkového motorového vozidla a traktora 

na vyhradenom priestore verejného priestranstva

Základom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  parkovacie  miesto  na
komunikáciách obce.

Čl. 23
Určenie doby zaplatenia dočasného parkovania

Táto daň sa vyberá v pracovných dňoch v pondelok – piatok počas úradných hodín
obecného úradu. 

ČASŤ 4
Daň za predajné automaty

Čl. 24
Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).



Čl. 25
Daňovník

Daňovníkom  je  fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba,  ktorá  predajné  automaty
umiestnené na území obce prevádzkuje.

Čl. 26
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

Čl. 27
Sadzba dane

Sadzba dane sa určuje podľa miesta predajných automatov a podľa druhu tovaru,
ktorý predajné automaty vydávajú, nasledovne:

a) predajné automaty vydávajúce všetky druhy tovarov s výnimkou alkoholu a cigariet,
sadzba 33,10 eura / rok

b) predajné  automaty  vydávajúce  všetky  druhy  tovarov  vrátane  alkoholu  a  cigariet,
sadzba 66,30 eura / rok

Čl. 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia  prevádzkovania  predajných  automatov  a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. 29
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu, správcovi daní a poplatkov:
a) dátum vzniku daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a

v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane
za  zostávajúce  mesiace  zdaňovacieho  obdobia,  v ktorom  vznikla  daňová
povinnosť,  do  pokladne  obecného  úradu  alebo  na  účet  obce  na  základe
vystaveného platobného výmeru.

b) počet predajných automatov
c) umiestnenie predajných automatov
d) druh tovarov pre každý automat
e) identifikáciu predajných automatov (výrobné číslo, značka, inventárne číslo)

2. V ďalších  zdaňovacích  obdobiach  je  daň  za  zdaňovacie  obdobie  splatná  bez
vyrubenia do 31. januára tohoto 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
článku 30 tohoto VZN, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Čl. 30
Oslobodenie od dane

Od platenia dane sú oslobodení tí prevádzkovatelia, ktorých predajné automaty

vydávajú ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých chorôb. 



ČASŤ 5
Daň za nevýherné hracie prístroje

Čl. 31
Predmet dane

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, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

Čl. 32
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje na
území obce Kamenec pod Vtáčnikom prevádzkuje.

Čl. 33
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

Čl. 34
Sadzba dane

Sadzba dane pre všetky druhy nevýherných hracích prístrojov je  16.60 eura / ks /
rok.

Čl. 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia  prevádzkovania  nevýherných  hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

       Čl. 43
  Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o miestnych daniach bol schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 15.12.2008. Dňom
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 2/2006.

Ing. Branislav Krpelan
       starosta obce

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o miestnych daniach bolo vyvesené na
úradnej tabuli obce dňa 16.12.2008 a nadobudlo účinnosť dňa 31. 12. 2008.

Ing. Branislav Krpelan
starosta obce


