VZN obce Kvakovce č. 4/2016 O miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Obec Kvakovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KVAKOVCE Č. 4/2016
O miestnych daniach - daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie prístroje
ČLÁNOK I.
ÚČEL NARIADENIA
Obec Kvakovce pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v platnom znení, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich
správu.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvakovce, ako orgán obce podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb., ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené podľa § 11 ods. 4 písm. d),
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnych daní alebo miestneho poplatku podľa osobitných
predpisov a určovať náležitosti miestnych daní, rozhodlo o zavedení miestnych daní, týmto
všeobecne záväzným nariadením v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a určuje
náležitosti miestnych daní podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. v nadväznosti na §3, §22
až §29, §37 až §59 zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.
ČLÁNOK II.
DRUHY MIESTNYCH DANÍ
Obec Kvakovce na svojom území ukladá tieto dane:
a) daň za psa
b) daň za ubytovanie
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje
ČLÁNOK III.
ZDAŇOVACIE OBDOBIE
Zdaňovacím obdobím miestnych daní – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
ČLÁNOK IV.
DAŇ ZA PSA
1. Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Základ dane
Základom dane je počet psov.
3. Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jedného psa je 5 € na kalendárny rok.
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4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
5. Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. I. bod 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6. Oslobodenie od dane Správca dane obec Kvakovce ustanovuje oslobodenie od dane za psa ak
ide o psa:
a) ktorý sprevádza nevidiace osoby
b) vykonáva prácu pre políciu SR
c) ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, môže byť na požiadanie vlastníka
psa, alebo držiteľa psa od poplatku oslobodený na základe príslušného potvrdenia
ČLÁNOK V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len „zariadenie“).
2. Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
3. Sadzba dane
Sadzba dane je 1,- € na osobu a prenocovanie.
4. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane
a) Platiteľ dane, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný písomne oznámiť
vznik a zánik daňovej povinnosti miestne príslušnému správcovi dane do 30 dní od vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti.
b) Platiteľ dane, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný viesť písomne
preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných hostí, alebo
počítačom spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
- meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu
ubytovaného,
- deň príchodu a deň odchodu ubytovaného (počet prenocovaní)
Údaje uvedené v bode 4 písmeno b) je ubytovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa okrem
údajov o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je povinný ubytovateľ vyznačiť v
predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa.
Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných hostí, alebo počítačom
spracovanú evidenciu pri kontrole, alebo na obecný úrad obce Kvakovce v lehote stanovenej vo výzve.
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5. Spôsob vyberania dane
a) Platiteľ dane, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe je povinný vybrať
daň za prechodné ubytovanie od tejto osoby pri ubytovaní v sadzbe podľa bodu 3 za počet
prenocovaní.
b) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
- V hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane je povinný vydať
daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie.
- Bezhotovostným prevodom na účet platiteľa dane. Platiteľ dane je povinný vydať
daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie.
6. Lehoty a spôsoby odvodu dane
a) Platiteľ, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe je povinný predkladať
správcovi dane v termíne do 10 dní v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac hlásenie o
vybratej dani za pobyt a počet osôb podliehajúcich dani za ubytovanie.
b) Platiteľ, ktorý poskytol odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe a vybral daň je povinný
vybratú daň za pobyt odviesť v hotovosti do pokladne obce alebo poukázať na účet správcu
dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.
7. Oslobodenie od dane
a) Daň za ubytovanie neplatí:
- nevidiaca osoba,
- bezvládna osoba
- držiteľ preukazu ZŤP a ich sprievodcovia
- vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúcu sa na území obce Kvakovce, jeho
manželka, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (ka) týchto osôb a ich deti
- osoba do 18 rokov veku,
- osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu
rokov,
- osoba, na ktorú patria prídavky na deti príbuzní v priamom rade a súrodenec
ubytovateľa alebo jeho manželky a manželia týchto osôb a ich deti
b) Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si
nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.
ČLÁNOK VI.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
2. Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
3. Sadzba dane
Sadzba dane je 166,- € ročne za jeden predajný automat.
4. 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 mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
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5. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných
predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a
potvrdenia správnosti vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných
automatov musí obsahovať:
-

deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
druh, typ a názov predajného automatu,
výrobné číslo predajného automatu
obsah skládky ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
obsah skládky ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
miesto umiestnenia predajného automatu.
ČLÁNOK VII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

1. Predmet dane:
A. 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“).
B. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry
2. Sadzba dane
Sadzba dane je 100,- € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
3. 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.
4. Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) poštovou poukážkou
b) prevodom finančných prostriedkov na účet obce Kvakovce v peňažnom ústave
5. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov. Strany evidencie je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
obecnému úradu obce Kvakovce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a
potvrdenie začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
Strana 4 z 5

VZN obce Kvakovce č. 4/2016 O miestnych daniach – daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho
prístroja
Článok VII.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecným záväzným nariadením sa zrušuje VZN obce Kvakovce č. 4/2012.

Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 14.11.2016 a zvesený dňa
2.12.2016.
2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 2.12.2016

3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 6.12.2016
uznesením č. 262/2016.
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 12.12.2016 a zvesené bolo dňa
30.12.2016
5. Toto VZN nadobúda účinnost' dňa 1.1. 2017.

Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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