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VZN ..-2016

Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon
o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona NR SR č.
563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva pre mesto Bojnice toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č.3/2016 o
miestnych daniach

Prvá časť
Úvodné
stanovenia
Článok 1 Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovujú miestne
dane.
Článok 2
Druhy miestnych daní
Obec Čavoj zavádza a vyberá na svojom území miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) daň za užívanie verejného priestranstva
f) daň za ubytovanie
Článok 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl. 2 písm. a), b), c) a d) je
kalendárny rok.
Druhá časť
Daň z nehnuteľností
Článok 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa:

daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome (ďalej len daň z bytov).
DAŇ Z POZEMKOV
Článok 5
Základ dane
1. Hodnota pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemkov v m2, je určená takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávnaté plochy
c) záhrady
d) zastavané plochy a nádvoria
e) stavebné pozemky
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,1659 €/ m2
0,0192 €/ m2
1,3200 €/ m2
1,3200 €/ m2
13,2700 €/ m2
1,3200 €/ m2

2. Hodnota lesných pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,05 eura/m2, ak
daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
Článok 6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady , trvalé trávnaté porasty
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) stavebné pozemky

0,70 %
0,70 %
0,50 %
0,70 %
0,50 %

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 7
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavenej plochy:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,10 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,10 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,40 €/m2
d) samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené
mimo bytových domov
0,25 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,30 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,80 €/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,40 €/m2
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume
0,060 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (prízemia).

Článok 8
Zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z. z.) na:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ktorých výlučnými vlastníkmi sú
fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto
pozemky slúžia výhradne na osobnú potrebu daňovníka (daňovníčky), jeho
manželky (manžela) a ich detí, voči ktorým majú
ešte vyživovaciu
povinnosť, a uvedené pozemky tvoria jeden funkčný celok so stavbou , ktorá
slúži na ich trvalé bývanie
v rozsahu 50 % z dane.
Daňovník v hmotnej núdzi predloží správcovi dane doklad, ktorý túto skutočnosť
hodnoverne preukazuje. O počte osôb trvalo bývajúcich v stavbe tvoriacej jeden
funkčný celok s pozemkom, na ktorý sa poskytuje daňová úľava, daňovník predloží
čestné vyhlásenie. Podmienka veku je splnená, ak daňovník k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia dovŕšil 70 rokov.
-

na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, ktorých
výmera sa dá jednoznačne stanoviť
v rozsahu 50 % z dane.

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov (§
17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.):
na stavby na bývanie vo výlučnom vlastníctve fyzických osôb v hmotnej
núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým

zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, ktoré slúžia len na ich trvalé bývanie, prípadne na trvalé bývanie
manželky (manžela) a ich detí, voči ktorým majú ešte vyživovaciu povinnosť
v rozsahu 50 % z dane.
Daňovník v hmotnej núdzi predloží správcovi dane doklad, ktorý túto skutočnosť
hodnoverne preukazuje. O počte osôb trvalo bývajúcich v stavbe na bývanie a v byte
daňovník predloží čestné vyhlásenie, a ak je držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S,
fotokópiu tohto preukazu.
Podmienka veku je splnená, ak daňovník k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšil
70 rokov.
na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu v rozsahu 50 % z dane.
Držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S na uvedenú úľavu predloží fotokópiu tohto
preukazu. Podmienka veku je splnená, ak daňovník k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia dovŕšil 70 rokov.
Zníženie dane v zmysle tohto VZN bude poskytnuté na základe čestného
vyhlásenia, ktoré daňovník predloží spolu s dokladmi v zmysle bodov č. 1 a č. 2
tohto článku správcovi dane v termíne do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Tretia časť
Daň za psa
Článok 9
Predmet dane
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 výskumne účely;
b)
pes umiestnený v útulku zvierat;
c)
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
1.

Článok 10
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 12
Sadzba dane
Správca dane na území mesta Bojnice určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške
5,00 eur za každého držaného psa.
Článok 13
Oslobodenie od dane
1. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je :
a)
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ
preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
b)
osamelo žijúca fyzická osoba vo veku 65 a viac rokov, ktorá je ako jediná
prihlásená
k trvalému alebo prechodnému pobytu na danej adrese;
c)
fyzická osoba vo veku 65 a viac rokov, ktorej všetci ostatní členovia
domácnosti (fyzické
osoby prihlásené na danej adrese k trvalému alebo
prechodnému pobytu) sa viac ako
polovicu kalendárneho roka zdržujú mimo
domácnosti;
d)
dôchodca s príjmami na hranici životného minima;
2.
Oslobodenie sa nevzťahuje na každého ďalšieho psa a na nebezpečného psa,
ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba uvedená v odseku 1 písmená a)
až e) tohto článku.
Článok 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 9, ods. 1 tohto nariadenia, a
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Článok 15
Povinnosti daňovníka
1. Daňovník je povinný do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti vyzdvihnúť si
Obecnom úrade v Čavoji evidenčnú známku pre psa a zabezpečiť, aby pes
známku nosil.
2. Daňovník, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným

postihnutím so sprievodcom, je povinný každoročne do 31. januára oznámiť túto
skutočnosť Obecnému úradu v Čavoji a predložiť platný preukaz fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo platný preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, aby bolo možné pre tohto daňovníka
uplatniť oslobodenie od dane za psa na príslušný rok.
3. Daňovník s príjmami na hranici životného minima je povinný do 31. januára
oznámiť túto skutočnosť Obecnému úradu v Čavoji a predložiť doklady
preukazujúce tieto príjmy, aby bolo možné pre tohto daňovníka uplatniť
oslobodenie od dane za psa na príslušný rok.
4. Osamelo žijúce fyzické osoby v zmysle článku 14, odseku 1, písmena b) tohto
VZN sú povinné každoročne do 31. januára písomne oznámiť túto skutočnosť
Obecnému úradu v Čavoji formou čestného vyhlásenia, aby bolo možné pre tohto
daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na príslušný rok.
5. Fyzické osoby v zmysle článku 13, odseku 1, písmena c) tohto VZN sú povinné
každoročne do 31. januára doložiť potvrdenie o tom, že ostaní členovia domácnosti
sa viac ako polovicu kalendárneho roka zdržujú mimo domácnosti (napr.
potvrdenie o práci v SR mimo bydliska alebo v zahraničí; potvrdenie o
prechodnom pobyte v inom meste alebo obci, a pod.), aby bolo možné pre tohto
daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na príslušný rok.
Štvrtá časť
Daň za predajné
automaty
Článok 16
Predmet dane
Daň sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len predajné automaty),
ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Článok 17
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
Článok 18
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Článok 19
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a) za jeden predajný automat za každý aj začatý kalendárny rok 100,00 eur
ročne;

Článok 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
Článok 21
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý predajný automat
identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní automatu.
Identifikačný štítok musí obsahovať tieto údaje:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO;
b) výrobné číslo a druh automatu;
c) adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza;
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Piata časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 22
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.
Článok 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
Článok 24
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 25
Sadzba dane
Sadzba dane je 170,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.
Článok 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
Článok 27
Povinnosti daňovníka
1. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý nevýherný hrací
prístroj identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní
nevýherného hracieho prístroja.
Identifikačný štítok musí obsahovať tieto údaje:
e) názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO;
f) výrobné číslo a druh automatu;
g) adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza;
h) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Článok 28
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje
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 správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k
dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor
v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

3.
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 tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
4.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením, a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je povinný podať priznanie
k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
5.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví
Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie,
opravné priznanie a dodatočné priznanie.
6.
Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do 1,50 €, nebude vyrubovať ani
vyberať (§ 99e, ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
9.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje je splatná v lehote, ktorá je uvedená v rozhodnutí.
10. Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým
vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť
výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku
rozhodnutia možno podať odvolanie.

Šiesta časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 29
Predmet dane
1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky (mimo skládky odpadu), trvalé
parkovanie vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska, dočasné parkovanie
vozidla na vyhradenej ploche verejného priestranstva, a pod.
2.
Verejným priestranstvom sú podľa tohto nariadenia najmä cesta, miestna
komunikácia, námestie, trhovisko. Za verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia
sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci vo vlastníctve obce.
3.
Trvalým parkovaním vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska sa
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie
vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom
istom mieste po dobu viac ako 30 dní. Pri odhlásení motorového vozidla z evidencie

motorových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy sa za súvislé státie považuje
státie vozidla odo dňa odhlásenia motorového vozidla.
4.
Pri dlhodobom užívaní (nad 30 dní) verejného priestranstva k umiestneniu
zariadenia slúžiaceho na účely predaja, poskytovania služieb alebo zariadenia
cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, na účely poskytovania služieb mobilného alebo
pouličného predaja, na prezentáciu firmy a jej výrobkov, umiestnenie vonkajšieho
sezónneho sedenia je potrebné uzatvorenie dohody o užívaní verejného priestranstva
s obcou Čavoj, ktorú zabezpečí obecný úrad. Táto dohoda nebude uzatvorená a
verejné priestranstvo nesmie byť užívané pre vyššie uvedené účely, ak by bol
obmedzený pohyb chodcov, prípadne by bola ohrozená ich bezpečnosť. Na užívanie
verejného priestranstva na vytvorenie skládky materiálu, na umiestnenie stavbárskeho
lešenia a iných konštrukcií na verejnom priestranstve alebo na zabratie verejného
priestranstva na umiestnenie strojov, prístrojov, výkon prác s nimi je tiež potrebné
uzatvorenie uvedenej dohody.
5.
Pri prechodnom užívaní ( do 30 dní) verejného priestranstva pre
podnikateľskú činnosť vydá obecný úrad rozhodnutie o umiestnení predajného
zariadenia, zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií na verejnom
priestranstve.
6.
Na vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre vozidlo je
potrebné uzatvoriť dohodu o užívaní verejného priestranstva s obcou Čavoj, ktorú
zabezpečí obecný úrad.
7.
Na užívanie verejného priestranstva na vytvorenie skládky materiálu, na
umiestnenie stavbárskeho lešenia a iných konštrukcií na verejnom priestranstve, na
zabratie verejného priestranstva na umiestnenie strojov, prístrojov a výkon prác s
nimi alebo za ostatný bližšie nešpecifikovaný záber verejného priestranstva je
potrebné písomné oznámenie daňovníka doručené do podateľne obecného úradu
najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.
Článok 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Článok 31
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
Článok 32
Oslobodenie
1.
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a
verejnoprospešné účely.
2.
Daň sa neplatí za prezentáciu a predaj remeselných výrobkov a
ľudovoumeleckých výrobkov remeselníkmi a ľudovými umelcami – fyzickými, nie
právnickými, osobami počas jarmokov, dní remesiel a iných akcií.

3.
Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, alebo sú rodičmi alebo opatrovateľmi maloletého
dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, a ak príjmy ich domácnosti nepresahujú zákonom
stanovenú hranicu životného minima, sú oslobodené od dane za trvalé parkovanie
motorových vozidiel a od dane za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako
parkoviska pre jedno vozidlo.
4.
Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné
povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na
základe nájomnej zmluvy.
5.
Daň neplatí fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri ohlásených stavebných
úpravách vlastných objektov vykoná opravu alebo zrealizuje rekonštrukciu časti
miestnej komunikácie vo vlastníctve obce Čavoj na vlastné náklady.
Článok 33
Sadzba dane
A. Za prechodné užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť (do
tridsiatich kalendárnych dní) platia tieto sadzby miestnej dane:
a) za predaj potravinárskych výrobkov
2,00 eur/m2/deň
b) za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
5,00 eur/m2/deň
c) za predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky, ...)
2,00 eur/m2/deň
d) za poskytovanie služieb
2,00 eur/m2/deň
e) za prezentáciu firmy a jej výrobkov
2,00 eur/m2/deň
f) za detské atrakcie - prenosné pohybové a zábavné
zariadenia (aj nafukovacie)
2,00
2
eur/m /deň.
B. Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť
(nad 30 kalendárnych dní) platia tieto sadzby miestnej dane:
a) predaj potravinárskych výrobkov
0,50
eur/m2/deň
b) predaj alkohol. nápojov a tabak. výrob.
1,00
2
eur/m /deň
c) predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky,...)
1,00
2
eur/m /deň
d) poskytovanie služieb
0,50
2
eur/m /deň
e) za detské atrakcie - prenosné pohybové
a zábavné zariadenia (aj nafukovacie)
1,00
2
eur/m /deň
C.
Sadzby miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za skládku:
a) tuhého paliva
0,20
2
eura/m /deň

(ak bude palivo z verejného priestranstva odstránené ešte počas dňa, v
ktorom bolo na verejné priestranstvo umiestnené, daň za užívanie
verejného priestranstva sa nevyberá)
b) ostatné druhy materiálu
0,50
2
eura/m /deň (ak bude materiál z verejného priestranstva odstránený ešte
počas dňa, v ktorom bol na verejné priestranstvo umiestnený, daň za
užívanie verejného priestranstva sa nevyberá).
D.
Za umiestnenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií
1,00 eur
/m2/deň.
E.
Za stavbárske lešenie a iné konštrukcie
0,35
2
eura/m /deň.
F.
Za umiestnenie strojov, prístrojov, výkon práce s nimi
(napr. okružná píla, ohýbačka kovových materiálov, a pod.)
0,35 eura/m2/deň.
G. Za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
0,35
2
eura/m /deň.
H. Za umiestnenie reklamného zariadenia
0,35
2
eura/m /deň.
I.
Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva
ako parkoviska pre jedno
osobné
motorové vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikateľskú činnosť, sa určuje
daň vo výške
0,035 eura/m2/deň
ktoré sa používa na podnikateľskú činnosť
sa určuje daň vo výške
0,045 eura/m2/deň
J. Daň za súvislé státie vozidlom, prípadne vozidlom odhláseným z evidencie
motororových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy, na tom
istom mieste po dobu
30 a viac dní sa stanovuje:
a)
pre osobné vozidlá
0,100
2
eura/m /deň
b)
pre dodávky a minibusy
0,150
eura/m2/deň
c)
pre nákladné vozidlá a autobusy
0,200
2
eura/m /deň K.
Daň za nepovolené užívanie verejného priestranstva
2
3,50 eura/m /deň.
Sadzba dane sa počíta za každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň.
Článok 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva, dňom uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva alebo v
rozhodnutí vydanom obcou Čavoj, dňom, ktorý je uvedený v oznámení daňovníka o
začatí užívania verejného priestranstva, dňom odhlásenia vozidla z evidencie
motorových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy, prípadne dňom určeným na
základe miestneho zisťovania upraveného príslušným právnym predpisom.

2.
Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva, dňom, ktorý je uvedený ako posledný deň užívania verejného
priestranstva v dohode alebo rozhodnutí, prípadne dňom uvedeným v oznámení
daňovníka, že užívanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené a
verejné priestranstvo uviedol daňovník do pôvodného stavu.
Článok 35
Oznamovacia povinnosť
1.
V prípade užívania verejného priestranstva na základe dohody s obcou Čavoj je
záujemca povinný uzatvoriť uvedenú dohodu najneskôr v deň začiatku užívania
verejného priestranstva.
2.
V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska je
záujemca povinný požiadať o uzatvorenie dohody s obcou Čavoj najneskôr v deň
začiatku užívania verejného priestranstva na uvedený účel.
3.
V prípade užívania verejného priestranstva na základe oznámenia musí byť toto
oznámenie doručené do podateľne obecného úradu najneskôr v deň začiatku užívania
verejného priestranstva.
4.
Ak sa verejné priestranstvo užíva bez splnenia oznamovacej povinnosti podľa
bodov č. 1. až č. 3. tohto článku, považuje sa užívanie verejného priestranstva za
nepovolené. Nepovoleným užívaním je aj užívanie verejného priestranstva v rozpore
s dohodou v zmysle čl. 29 ods. 4, užívanie verejného priestranstva v rozpore s
rozhodnutím v zmysle čl. 29 ods. 5, užívanie verejného priestranstva v rozpore s
dohodou o užívaní verejného priestranstva podľa čl. 29 ods. 6 a užívanie verejného
priestranstva v rozpore s oznámením podľa čl. 29 ods. 7. tohto VZN.
5.
Ak sa verejné priestranstvo užíva na súvislé státie vozidiel v zmysle článku 30
odseku 3 tohto VZN bez splnenia oznamovacej povinnosti alebo bez rozhodnutia,
považuje sa to za nepovolené užívanie verejného priestranstva.
6.
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.
Článok 36
Splatnosť dane
Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane rozhodnutím.
Vyrubená daň je splatná v lehote uvedenej v rozhodnutí. V prípade splátok dane, je
daň splatná v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí.
Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach,
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Siedma časť
Daň za
bytovanie
Článok 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až
759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým
je penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, rodinný dom, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré
účely.
Článok 38
Daňovník a platiteľ dane
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
2.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
1.

Článok 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 40
Sadzba
dane
1. Sadzba dane je:
a)
0,50 eura za deti nad 6 rokov do 18 rokov veku za osobu a prenocovanie;
b)
1,00 euro za osoby nad 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.
2. Daň v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba,
ktorá poskytla prechodné ubytovanie. Uvedenú daň je povinná platiť mesačne a
vyúčtovať ju do 15.12. bežného roka obecnému úradu Čavoj. Spolu s vyúčtovaním je
povinná predložiť knihu ubytovaných.
Článok 41
Oslobodenie
od dane
Daň neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom a jej sprievodca;
b) dieťa do 6 rokov veku;

c)
osoba, ktorá je účastníkom kultúrnych, športových a spoločenských akcií,
družobných návštev, a pod., ktoré sú organizované obcou, príspevkovými alebo
rozpočtovými organizáciami mesta;
d)
osoba, ktorá je darcom krvi – držiteľom minimálne striebornej Jánskeho
plakety a ktorá túto skutočnosť preukáže odovzdaním kópie potvrdenia o udelení
uvedenej plakety, a to prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ
ubytovacieho zariadenia predloží túto kópiu správcovi dane pri vyúčtovaní v zmysle
čl. 41 odseku 2 tohto VZN.
Ôsma časť
Záverečné
stanovenia
Článok 42
Účinnosť
1.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. VZN .. - 2015 o miestnych
daniach bolo schválené uznesením OZ č. .../2015 dňa ............2015.
2.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. VZN .. - 2015 o miestnych
daniach nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.
Článok 43
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Čavoj č. VZN . 2015 o miestnych daniach sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. VZN
5 – 2014.

Ing. Ján Halaška
Starosta obce
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