VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 2/2012
o miestnych daniach ( daň za psa, užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje
Vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2012
Zvesené z úradnej tabuli:
Platnosť od 01.01.2013

Obec Sady nad Torysou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2
a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a §
103 ods. 5 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

§1
Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou 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 v znení neskorších predpisov
z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013 daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
psa, daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje.
1.DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným
postihnutím

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Sady nad Torysou 7,00 €.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§7
Platenie dane

1) Daňovník je povinný zaplatiť daň za psa v termíne do 15 dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia.

§8
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

2. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
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 sú verejné 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 ,dočasné
parkovanie vozidiel na upravených parcelách na parkovanie ktorými sú: vyasfaltovaná plocha
pre OcÚ-parc.č.307/5, vyasfaltovaná plocha pre Zdravotným strediskom- parc.č.1120/8,
upravená plocha pred bytovým domom prac.č.1120/17 v kat. území Byster.
4) Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom je pozemná komunikácia, park, chodník, trhovisko a všetky
verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia alebo tieto
pozemky obec prenajala podľa osobitných predpisov,
b) pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov, vonkajšími hranicami priekop, rigolov, násypov a zárezov
svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré
sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a miestnych komunikácií a na
zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky,
c) chodníkom je komunikácia alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov
a je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
d) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj,
e) ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných miestach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkou,
f) stavebným zariadením je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné
technické zariadenie,
g) zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenie a pomocné
konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a slúži pre
výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie,
h) skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie vecí,
materiálov alebo tovarov, napriek tomu však uvedenému účelu dočasne slúži,
i) reklamné zariadenie sa rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha vrátane
všetkých jej súčastí, používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo propagačné
účely.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11

Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívacieho priestoru v m2 alebo
parkovacie miesto.

§ 12
Sadzba dane
Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,15 €/m2 a deň
b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,15 €/m2 a deň
c) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m2 plochy a deň 0,15 €
d) umiestnenie skládky viac ako 7 dní 0,165 €/m2 a deň

e) trvalé umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,78 €/ m2 na mesiac
f) trvalé umiestnenie reklamných tabúľ a označení 10€/rok
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 14
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

3. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 15
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predmetné automaty prevádzkuje.
§ 17
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane za predajný automat je 50 € ročne.

§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom v mesiaci
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 20
Správca dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
4. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
§ 21
Predmet dane
1) Miestnou daňou 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.
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
§ 22
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
Základom dane je jeden nevýherný prístroj.
§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je ročne 100 €.
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
§ 26
Správca dane
Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.

§ 27
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzné
nariadenie o miestnych daniach platné č. 4 /2011 zo dňa 14.12.2011.

§ 28
Účinnosť ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Sadoch nad Torysou uzn.č. 95-7/12-2012 zo dňa 7.12.2012 a účinnosť nadobúda 1.1.2013.

JUDr. Jozef Adamkovič
starosta obce

