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JUDr. Henrieta Selmecziová
starostka obce

Obec Neded v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § II ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51,
§ 59 a ostatných súvisiacich ustanovení zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

ustanovuje

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEDED
O MIESTNYCH DANIACH
č.5/2020
na kalendárny rok 2021

Čl. l

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky
území obce Neded v zdaňovacom období 202l.

určovania a vyberania miestnych daní na

§2
Predmet nariadenia
V katastrálnom území obce Neded sa platia tieto miestne dane:
al daň za psa
bl daň za užívanie verejného priestranstva
cl daň za ubytovanie
dl daň za predajné automaty
el daň za nevýherné hracie prístroje

§3
Zdaňovacie obdobie
II Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. a/,dl a el je kalendárny rok.

21 Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. bl je:
doba I každý aj začatý deňl, počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo.

31 Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. cl je doba /počet
prenocovaní!, počas ktorej sa fyzická osoba odplatne prechodne ubytuje v zariadení,
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

Čl. II.
DAŇ ZA PSA
§4

Predmet dane
l. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je;
al pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
bl pes umiestnený v útulku zvierat,
cl pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§5

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je;
al vlastníkom psa alebo,
bl držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§6

Základ dane
Základom dane je počet psov.
Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa na jeden kalendárny rok v sume 5 eur. Táto suma
platí aj na každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§7

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesraci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní Od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Článok III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9

Predmet dane
II Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 1.
21 Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce, ktoré budú slúžiť na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod..

§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uzrva, svoj
zámer o užívaní verejného priestranstva oznámi správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.

§11
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva, a každý aj začatý deň za dočasné parkovanie motorového
vozidla v nasledovnom rozsahu:
A. Užívanie verejného priestranstva na deň:
al užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb obchodnej činnosti
0,10 eura,
bl za zariadenie cirkusu lunaparku a iných atrakcií
0,05 eura,
cl za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu za týždeň 1m2
- na žiadosť stavebníka so stavebným povolením
0,05 eura,
- na žiadosť občana bez stavebného povolenia
0,10 eura,
- občan, ktorý nepožiada o umiestnenie skládky
0,50 eura,
B. Za užívanie miestneho trhoviska:
al l stôl na deň je
5,00 eura,
občanom obce je poskytnutá 80% zl'ava za trhové miesto pri predaji ovocia a zeleniny
z vlastnej produkcie.
bl nájom za polročné obsadenie 1 stolaje
365,00 eur,
cl nájom za ročné obsadenie 1 stolaje
664,00 eur.
Polročný a ročný nájom za trhové miesto treba zaplatiť vopred na OCÚ v Nedede.
C. Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní príležitostného predaja výrobkov
a poskytovanie služieb t.j. počas jarmoku a hodov je sadzba dane:
- za l trhové miesto o rozmere 3bm na ldeň
15,-eur,
- za 1 trhové miesto s elektrickou prípojkou o rozmere 3bm na ldeň
20,- eur,
- za trhové miesto pre stánky s občerstvením o rozmere 1 bm na 1 deň
30,- eur,
- za trhové miesto pre stánky s domácimi výrobkami o rozmere 1 bm na 1 deň
2,- eurá
- maximálne sa dá zakúpiť 7 bm pre stánok s občerstvením.
D. Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní ambulantnej činnosti, resp.
poskytovanie služieb na l deň:
al bez dopravného prostriedku
5,00 eur,
blosobným motorovým vozidlom
5,00 eur,
cl osobným motorovým vozidlom s prívesom
6 eur,
dl nákladným motorovým vozidlám
7 eur,
el za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní výkupu zeleniny a ďalšej
obchodnej činnosti vyplývajúceho zo živnostenského listu paušálne ročne 100 eur.
E. Za trvalé parkovanie vozidla a pol'nohospodárskej techniky mimo stráženého parkoviska
záberom verejného priestranstva na deň:
al do 1 m2
0,40 eura,
bl do 25 m2
0,60 eura,
cl nad 25 m2
0,80 eura.
Vozidlá určené na vozenie osôb budú spoplatnené na základe dohody s OcÚ.
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F. Na tie vozidlá, ktoré sú trvale nepoužívané a parkujú na verejnom priestranstve hore
uvedené sadzby sa zvyšujú o 100%.

'..l

Verejné priestranstvá vyhradené správcom dane, fyzická osoba alebo právnická osoba môže užívať len
s predchádzajúcim súhlasom obce.

Článok IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 12
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania § 37 zákona č. 582/2004 Z.z ...
§ 13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 14
Sadzba dane
Správca dane sadzbu dane určuje na osobu a deň prenocovania vo výške 0,50 eura.
§ 15
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane

Platiteľom je prevádzkovate l' zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platite!' dane je povinný viesť osobitnú evidenciu o fyzických osobách, ktoré sa v zariadení odplatne
prechodne ubytujú. Evidencia musí obsahovať mená týchto osôb, adresy trvalého bydliska, dátum
začatia a skončenia prechodného ubytovania. Platitel' dane je povinný na základe tejto evidencie
vyhotoviť a doručiť obci oznámenie s mesačným vyúčtovaním dane za ubytovanie do 15 dní od
skončenia štvrťročného obdobia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný na základe predloženého
oznámenie uhradiť daň z ubytovania do pätnástich dní.

Článok V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 16
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.
§ 17
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane zajeden predajný automat a kalendárny rok vo výške 40 eur.

,
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Identifikáciu predajných automatov správca dane bude viesť podl'a výrobných čísiel automatov,
ktoré je povinný daňovník uviesť v písomnom oznámení.

§ 19
Oznamovaciapovinnosť
l. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časf
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Článok VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 20
Predmet dane
l. Premetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebô
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.

§ 21
Daňovník
Daňovníkom
prevádzkuje.

Je fyzická

osoba

alebo

právnická

osoba,

ktorá

nevýherné

hracie

prístroje

§ 22
Sadzba dane

.l

Správca dane urcuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok podľa
nasledovných druhov;
al Elektronické prístroje na počítačové hry
166 eur,
bl Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
166 eur,
cl hudobné automaty
166 eur.
Identifikáciu nevýherných hracích prístrojov správca dane bude viesť podl'a výrobných čísiel
automatov, ktoré je povinný daňovník uviesť v písomnom oznámení.

§ 23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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.

h
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3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Článok VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Rozpočtové

§ 24
určenie miestnych daní

l. Výnos z daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich k týmto daniam
a poplatkom sú príjmom rozpočtu obce.

Článok VIII.

§ 25
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť počnúc dňom 01.01.2021.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo s 3/5 väčšinou všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 08.l2.2020 Uznesením č. 15/0Z/2020.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
Č. 5/2020 na rok 2021 stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
č.4/2019 zo dňa 10.l2.2019.

JUDr. Henrieta Seimecziová
starostka obce

vyvesený: 11.12.2020
zvesený:
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