Obec Pribeník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z.
o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIBENÍK
č.3/ 2014
O MIESTNYCH DANIACH

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl.1
Predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych
daní na území obce Pribeník.
(2) Obec Pribeník na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností ( o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti pojednáva
samostatné všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeník ),
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje f) daň za ubytovanie
(3) Obec Pribeník na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Podrobné podmienky ukladania tohto poplatku sú upravené osobitným
všeobecne záväzným nariadením.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní upravených v tomto nariadení a to dane za psa, dane
za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Čl. 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo ŤZPS
Čl. 3
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Čl. 4
Základ dane
(1) Základom dane je počet psov.

Čl. 5
Sadzba dane
(1) Daň za psa je
a) za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom dome na území obce Pribeník 3,40 €
ročne, Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
b) za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom dome na území obce Pribeník a je fyzická osoba staršia ako 62
rokov 1,70€ ročne. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(2) Sadzba dane pre právnické a fyzické osoby v budovách a objektoch slúžiacich na podnikanie na
celom území obce Pribeník je za psa 10,00 €
ročne.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(3) Daň za psa sa neplatí za psa, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je osoba s preukazom
ZŤP/S a ZŤP žijúca osamotene a služobného psa. Za služobného psa sa pre účely tohto VZN považuje pes
držaný u policajného zboru, mestskej polícii, ozbrojenej ochrany železníc, colnici, požiarnej ochrany,
polícii resp. správcov obecného majetku v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pribeník.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 6
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Pribeník. Verejným
priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(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, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska a podobne.
Čl. 7
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Čl. 8
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Čl. 9
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva mesto určí v eurách za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
(2) Sadzba dane je :
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
( okrem zariadení poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia s predajom alkoholických nápojov ) 2,6555
€/miesto za použitej plochy,

b) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb rýchleho
občerstvenia s predajom alkoholických nápojov 16,00 €/miesto
použitej plochy,
c) za povolený ambulantný predaj 2,6555 €/miesto použitej plochy,
d) za povolené ambulantné poskytovanie služieb ( napr. oprava dáždnikov, čistenie peria, brúsenie nožov a
pod. ) 2,6555 €/miesto použitej plochy,
e) za umiestnenie prenosných pútačov, voliéra a pod. 0,06 €/m2/deň,
f) za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných zábavných atrakcii 0,10 €/m2/deň
g) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,20 € za 1 m2/deň počas doby povolenej na zabratie verejného
priestranstva. Pri prekročení povolenej doby sa poplatok zvyšuje
o 100 %.
h) za umiestnenie prenosnej garáže do 20 m2 ( betónovej, plechovej alebo skladacej plachtovej ) pre osobné
vozidlo na vyhradených miestach 40,00 € ročne

Čl. 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Čl. 11
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec Pribeník vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. 12
Správa dane
(1) Správu dane za užívanie verejného priestranstva na území obce vykonáva obec
Pribeník.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Čl. 13
Predmet dane

(1) 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. Predmetom dane za
predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
Čl. 14
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Čl. 15
Základ dane
(2) Základom dane je počet predajných automatov.
Čl. 16
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Čl. 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) „Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.“
Čl. 18
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
(2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Čl. 19
Správa dane
(1) Správu dane pre predajné automaty na území obce vykonáva obec Pribeník.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Čl. 20
Predmet dane
(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 (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Čl. 21
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Čl. 22
Základ dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Čl. 23
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 33,00 €

za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Čl. 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) „Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.“
Čl. 25
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
(2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Čl. 26
Správa dane
(1) Správu dane pre nevýherné hracie prístroje na území obce vykonáva obec Pribeník.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Čl. 27
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, mini kemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Čl. 28
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje
v ubytovacom zariadení
Čl. 29
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Čl. 30
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,17€ za osobu a prenocovanie.
Čl. 31
Vyberanie dane
(1) Daň v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla
prechodné ubytovanie (ďalej len „prevádzkovateľ).
(2) Daň za ubytovanie neplatí
(a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom)
a ich sprievodcovia
(b) osoba do 18 rokov veku, osoba preberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok
za výsluhu rokov.
(c) študenti navštevujúci školu a zahraničné výmenné študentské stáže.
(d) osoby dlhodobo bývajúce v ubytovniach (viac ako 1 mesiac )
(3) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu
( ďalej len evidenciu ), ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného ( počet prenocovaní )
d) dôvod neplatenia dane za ubytovanie v prípade, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. a.,
(4) Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na
oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.
(5.1). „Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo
dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania a to na Obecnom úrade v Pribeníku vyplnením
registračného listu k dani za ubytovanie. Pri registrácii je povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť
podliehajúcu dani za ubytovanie (originál alebo overená kópia, nie starší ako tri mesiace)“.
(5.2.) V registračnom liste je platiteľ dane povinný uviesť, obchodné meno (u právnických
osôb názov), trvalý pobyt (u právnických osôb sídlo), rodné číslo, resp. IČO pre fyzické osoby (u právnických
osôb IČO), miesto podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom
zástupcovi a zástupcovi na doručovanie písomností (ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa, resp.
štatutárneho zástupcu platiteľa) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje. Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste vyplniť aj údaje o ubytovacom
zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu a ubytovaciu kapacitu .
(5.3.) Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste, alebo ak
daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30
dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia povinnosť). Platiteľ dane je povinný v tejto lehote
oznámiť aj prípadnú zmenu doručovania písomností.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 32
1.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
2.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej
vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne
alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
4.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
5.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
6.
Ak daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje nepresiahne sumu 50 €, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, a ak je vyššia, je splatná v štyroch splátkach v lehotách určených správcom dane v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
7. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu
vráti na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové
priznanie.

Čl. 33
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Pribeník o miestnych daniach zo dňa 11.12.2013 s účinnosťou od 1.1.2014.
2. Toto nariadenie bolo prijaté uznesením Obecného zastupiteľstva v Pribeníku dňa 1.12.2014
pod č. 43/12/2014.
3. Všeobecne záväzne nariadenie obce Pribeník o miestnych daniach nadobúda účinnosť
1. januára 2015.

Schválení VZN:
Vyvesené: 2.12.2014
Zvesené:
Zverejnené na internetovej stránke obce:
www.pribenik.sk

..........................................
Pavol Fulop starosta obce

