Obec Kolárovice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 36, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnych daniach
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Kolárovice
č. 2/2008
Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach 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 a drobné
stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2009 tieto miestne dane:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za predajné automaty
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 2
Daň za psa
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2/ Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
- pes umiestnený v útulku zvierat
- pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
- pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3/ Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
4/ Základom dane je počet psov.
5/ Sadzba dane za jedného psa je 3,31 €
6/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
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7/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci 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 vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daňovník povinný daň zaplatiť bez vyrúbenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Článok 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce alebo jej dobromyseľnom užívaní.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.
4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,16 € za každý aj začatý m2na každý aj
začatý deň.
7/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
8/ Vznik daňovej povinnosti na obdobie kratšie ako jeden deň je daňovník povinný oznámiť
obci okamžite a daň aj zaplatiť v pokladni obecného úradu.
Užívanie verejného priestranstva na obdobie dlhšie ako jeden deň je daňovník povinný
oznámi obci vopred a tiež oznámiť aj predpokladaný čas užívania verejného priestranstva.
Skončenie užívania verejného priestranstva oznámi daňovník do 3 dní od skončenia a v tejto
lehote je povinný aj daň zaplatiť.
Článok 4
daň za predajné automaty
1/ Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
2/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3/ Základom dane je počet predajných automatov.
4/ Sadzba dane za jeden predajný automat je 16,59 €
5/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
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6/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo jeho pomernú
časť na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. V oznámení daňovník uvedie typ
predajného automatu, jeho výrobné číslo, tovar, ktorý predajný automat vydáva a počet
predajných automatov, ktoré daňovník prevádzkuje. Každú zmenu uvedených údajov je
daňovník povinný oznámiť obci do 30 dní od vzniku zmeny.
7/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
8/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi obci
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 5
daň za nevýherné hracie prístroje
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.
2/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
3/ Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4/ Sadzba dane za jeden nevýherný automat je 16,59 € za kalendárny rok.
5/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6/ Daňovník je povinný oznámiť obci vznik daňovej povinnosti 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 daňová povinnosť vznikla. V oznámení
daňovník uvedenie objekt, kde sú nevýherné hracie automaty umiestnené, počet nevýherných
automatov, ich typ, výrobné čísla. Každú zmenu uvedených údajov je daňovník povinný
oznámiť obci do 30 dní od vzniku zmeny.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1/ Správu miestnych daní podľa čl. 2 až 5 vykonáva obec Kolárovice /v texte „obec“/
2/ Miestne dane uvedené v čl. 2, 4 a 5 môže daňovník zaplatiť v hotovosti, alebo šekom na
bežný účet, ktorý mu obec oznámi.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
1/ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2004 o miestnych daniach
a o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní .
2/ Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení
o miestnych daniach uznieslo dňa 8.12.2008 , uzn.č. 6/2008 písm. A bod 1/.
3/ Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mať písomnú formu a musia byť schválené
obecným zastupiteľstvom.
4/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.
V Kolároviciach dňa 8. 12. 2008

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

V súlade s. § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh VZN č. 2/2008
zverejnený na úradnej tabuli dňa 21.11.2008 na uplatnenie pripomienok fyzických
a právnických osôb.

Vyvesené: 09. 12. 2008

Zvesené:
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