VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE REJDOVÁ
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

Obec REJDOVÁ
VZN O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Rejdová, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §29,
§36, §43, §51 a §59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon
o miestnych daniach“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 8/2019
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):
a) ukladá miestne dane na území obce Rejdová,
b) stanovuje sadzby miestnych daní,
c) stanovuje ďalšie podrobnosti súvisiace s miestnymi daniami.

§2
Základné ustanovenia
Obec Rejdová na svojom území ukladá 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.

§3
Správu miestnych daní vykonáva obec Rejdová (ďalej aj „správca dane“).
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ČLÁNOK II.
DAŇ ZA PSA

§4
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za psa: 7,00 € za každého
jednotlivého psa.

ČLÁNOK III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§5
Verejné priestranstvo obce
Verejným priestranstvom obce je pre účely miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva:
a) miestne komunikácie,
b) námestie obce,
c) plocha pri obecnom úrade obce,
d) plocha pri materskej škole a základnej škole,
e) plocha pri dome smútku,
f) plocha pri garáži obce,
g) plocha pri turistických ubytovniach pri obecnom úrade obce a pri hasičskej zbrojnici.

§6
Osobitné užívanie verejného priestranstva obce
Osobitným užívaním verejného priestranstva obce je pre účely miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva:
a) umiestnenie skládky dreva, uhlia, stavebného materiálu a podobne,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a podobne,
c) trvalé parkovanie vozidla,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií,
e) umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov,
f) umiestnenie pojazdného predajného zariadenia,
g) umiestnenie stánku pre reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné
akcie a podobne,
h) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
i) umiestnenie predajného zariadenia.
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§7
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
za každý, aj začatý m2 a každý aj začatý deň:
a) za umiestnenie skládky dreva, uhlia: 0,20 €,
b) za umiestnenie stavebného materiálu, stavebného zariadenia, lešenia a podobne:
0,20 €,
c) za trvalé parkovanie vozidla: 0,50 €,
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií: 0,20 €,
e) za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov: 0,50 €,
f) za umiestnenie pojazdného predajného zariadenia: 0,50 €,
g) za umiestnenie stánku pre reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné
akcie a podobne: 0,50 €,
h) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 0,40 €,
i) za umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja v čase mimo
konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií:
1. pri predaji občerstvenia, ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním
alkoholických nápojov: 0, 50 €,
2. pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a poskytovania
občerstvenia, pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických nápojov: 0,40 €,
3. pri predaji iného tovaru (napríklad knihy, časopisy, obrazy, oblečenie a obuv ,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, domáce potreby, sezónny
a propagačný predaj): 0,40 €,
j) za umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja v čase konania
príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií:
1. pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny: 1,00 €,
2. pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný
tovar, darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety, kozmetika,
drogériový tovar, športové potreby a hračky: 1,00 €,
3. pri predaji kvetov, slamienok, obrazov: 0,50 €,
4. pri predaji občerstvenia, teplých jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov:
1,00 €.

§8
Oslobodenie od dane
Správca dane oslobodzuje od daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
daňovníka, ktorý užíva verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne, alebo
verejnoprospešné účely,
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného,
c) predaj ľudovoumeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch,
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d) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za
účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov na území obce.

§9
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník v Oznámení o osobitnom užívaní verejného priestranstva obce (Prílohy 1 a 2
tohto nariadenia) uvedie najmä:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu - ak je daňovníkom
fyzická osoba,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, identifikačné údaje štatutárneho zástupcu ak je daňovníkom právnická osoba,
c) údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: účel, miesto, obdobie a rozlohu osobitného
užívania verejného priestranstva.

ČLÁNOK IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§10
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1)

Platiteľ dane za ubytovanie písomne, alebo elektronicky oznámi správcovi dane dátum
začatia, dátum skončenia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia, aj zmeny už
oznámených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

(2)

Platiteľ dane - fyzická osoba, poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v rámci
oznamovacej povinnosti uvedie:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,
b) názov a adresu ubytovacieho zariadenia, zaradenie ubytovacieho zariadenia podľa
klasifikácie a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

(3)

Platiteľ dane – právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ v rámci oznamovacej
povinnosti uvedie:
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje štatutárneho zástupcu, alebo osoby poverenej na preberanie
písomností v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje
c) názov a adresu ubytovacieho zariadenia, zaradenie ubytovacieho zariadenia podľa
klasifikácie a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
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§11
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce sadzbu dane za ubytovanie: 0,33 € za osobu
a prenocovanie.

§12
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane
(1)

Platiteľ dane vedie v písomnej, alebo elektronickej forme za každé ubytovacie zariadenie
na území obce samostatnú evidenciu ubytovaných osôb. Pre potreby kontroly dane za
ubytovanie evidencia obsahuje:
a) meno a priezvisko ubytovaného,
b) dátum narodenia ubytovaného,
c) číslo dokladu totožnosti ubytovaného,
d) adresu trvalého pobytu ubytovaného,
e) presné dátumy prenocovania ubytovaného (deň príchodu a deň odchodu).

(2)

Platiteľ dane na výzvu správcu dane predloží evidenciu podľa odseku (1).

§13
Spôsob vyberania dane
Daňovník uhradí platiteľovi dane daň za ubytovanie najneskôr v deň ukončenia
ubytovania v ubytovacom zariadení.

§14
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane vydá daňovníkovi, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení daňový doklad
o zaplatení dane za ubytovanie. So súhlasom daňovníkov môže platiteľ dane vydať jeden
daňový doklad aj pre viac daňovníkov v súhrnnej sume. Daňový doklad obsahuje údaje:
a) sadzbu dane za ubytovanie za osobu a prenocovanie,
b) počet prenocovaní,
c) počet osôb, ktoré prenocovali,
d) dátum prvého a záverečného prenocovania,
e) výšku uhradenej dane celkom.
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§15
Spôsob a lehota odvodu dane obci
(1)

Platiteľ dane predloží správcovi dane evidenciu ubytovaných (daňovníkov) a oznámenie
k dani za ubytovanie najneskôr do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po
ukončení kalendárneho polroka, za ktorý predkladá evidenciu a oznámenie.

(2)

Oznámenie platiteľa dane (Príloha 3 tohto nariadenia) obsahuje najmä:
a) počet ubytovaných osôb,
b) počet prenocovaní,
c) výšku odvodu dane obci.

(3)

Platiteľ dane predloží správcovi dane evidenciu ubytovaných (daňovníkov) a oznámenie
k dani za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.

(4)

Platiteľ dane uhradí obci daň za ubytovanie bez vyrubenia správcom dane bezhotovostne
na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade obce. Daň za
ubytovanie je splatná do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení
kalendárneho polroka, za ktorý sa daň uhrádza.

ČLÁNOK V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§16
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za predajné automaty: 33,20 €
za každý jednotlivý predajný automat.

§17
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie predajných automatov
(1)

Daňovník vedie preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu predajných
automatov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
c) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený,
d) obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné číslo daňovníka.

(2)

Daňovník označí každý predajný automat na viditeľnom mieste identifikačným štítkom.
Identifikačný štítok obsahuje obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné číslo
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daňovníka, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo
predajného automatu.
(3)

Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie predajných
automatov umiestnených na území obce.

ČLÁNOK VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§18
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
33,00 € za každý jednotlivý nevýherný hrací prístroj.

§19
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
(1)

Daňovník vedie preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja,
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja,
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
d) obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné číslo daňovníka.

(2)

Daňovník označí každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste identifikačným
štítkom. Identifikačný štítok obsahuje obchodné meno daňovníka, sídlo, identifikačné
číslo daňovníka, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné
číslo nevýherného hracieho prístroja.

(3)

Daňovník na výzvu správcu dane predloží inventárny zoznam evidencie nevýherných
hracích prístrojov umiestnených na území obce.
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ČLÁNOK VII.
PRECHODNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE

§20
(1)

Daňové priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje podané daňovníkmi do 31. 12. 2019 ostávajú v platnosti.

(2)

Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestne dane prvýkrát k 1. januáru 2020.

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§21
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 5. 11. 2019 do 9. 12. 2019.

§22
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová na
svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2019.

§23
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 12. 12. 2019.

§24
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012.
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§25
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2020.

_______________________________
Mgr. Slávka Krišťáková
starostka obce
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