Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel
č. 7 /2021
o miestnych daniach
na kalendárny rok 2022
Obec Veľký Biel v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29, § 36, §
43, § 51, § 59 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje
Článok I.
§1
Základné ustanovenie
Obec ako správca dane v nadväznosti na § 98 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad ustanovuje na kalendárny
rok 2022 tieto miestne dane:
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné prístroje.
Článok II.

Daň za psa
§2
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov.
§3
Predmet dane
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 10,- € za jedného psa a kalendárny rok.

§6
Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň za psa je splatná v jednej splátke.

Článok III.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§7
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené
v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§8
Predmet dane
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce.
§9
Základ dane
Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 10
Sadzba dane
Sadzba miestnej dane je za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň :
a) za umiestnenie skládky stavebného materiálu ( pre stavebníka v zmysle
Stavebného zákona), skládky tuhého paliva a iných materiálov
b) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie kontajnera,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, garáží,

0,50 € m2/deň
1,- € m2/deň

skladovacích zariadení a pod., zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií, a rôzneho materiálu
c) za trvalé parkovanie motorového vozidla do 3,5 t
paušálne 200,-€/rok
d) za trvalé parkovanie vozidla nad 3,5 t (nákladné automobily, autobusy,
paušálne 300,-€/ rok
poľnohospodárske mechanizmy)
e) za predajné miesto na trhoviskách t.j. predajný stôl alebo prívesný vozík
za osobný automobil na predaj (v zmysle zákona č.178/1998 Z.z. o
2,- €/m2/deň
podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov) :
§ 11
Predajné miesta na podujatiach konaných v obci
Na všetky podujatia konané v obci Veľký Biel sa každý predajca, ktorý má záujem
o predajné miesto, musí žiadosťou nahlásiť najneskôr 5 dní pred začatím podujatia. Žiadosti, ktoré
budú zaslané na obecný úrad neskôr, budú zamietnuté.
Sadzby predajných miest sú stanovené na základe rozmeru celého zabratého predajného
priestoru a v prípade potreby od spotreby energií, počas konania podujatia nasledovne:
ROZMER predajného miesta

BEZ elektriny

S elektrinou

Do 6 m²

35€

55€

Od 6-12 m²

55€

75€

Nad 12 m²

55€

75€

+každý začatý m²/2€

Platba za predajné miesto musí byť zrealizovaná pred začatím konkrétneho podujatia.
Obec Veľký Biel si v prípade veľkého počtu záujemcov vyhradzuje právo stanoviť
maximálnu výmeru stánku ako aj ich maximálny počet.

§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
§ 13
Oslobodenie od platenia
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely.

Článok IV.
Daň za ubytovanie
§ 14
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 15
Predmet dane a daňovník
1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane na 0,50 € na osobu a prenocovanie.
§ 17
Platiteľ dane, platenie dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
3. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len
„kniha“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí,
vrátane detí
4. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka :
- predložiť správcovi dane na kontrolu knihu ubytovaných a príjmové pokladničné doklady
- vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťroka
Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane.
5. Daň vyrubí správca dane rozhodnutím.

Článok V.

Daň za predajné automaty
§ 18
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 19
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane sa stanovuje takto:
- za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru

120,- € za jeden predajný automat
a kalendárny rok

- za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru

135,- € za jeden predajný automat
a kalendárny rok.

§ 22
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
1.

2.

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí
byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum
začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
§ 23
Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrubená daň za predajné automaty je splatná v jednej splátke.

Článok VI.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 24
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52
až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 25
Predmet dane a daňovník
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 26
Sadzba dane
a) hracie zariadenia typu - šípky, biliard, stolný futbal a hokej
Sadzba dane je 100,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
b) ostatné hracie zariadenia
Sadzba dane je 230,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 27
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný viesť 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) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
1.

3.

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
§ 28
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
§ 29
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené elektronické prístroje, ktoré sú preukázateľne využívané
na poskytovanie služieb internetovej siete a automaty na hudobnú produkciu.
§ 30
Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná v jednej
splátke.

Článok VII.
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku č.4 /2020, uznesením č. 123/2020 zo dňa 30.11.2020
Článok VIII
Záverečné

ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach na príslušné zdaňovacie obdobie roka 2022 na svojom zasadnutí
uznieslo dňa 29.11.2021 , uznesením číslo 126/2021
2. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022

.........................................
Anton Danter
starosta obce

