VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PRAŠICE č. 7/2012
o miestnych daniach
Obec Prašice, Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach 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 zmien
a doplnkov
sa uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
pre územie obce Prašice.

Predmet úpravy a druhy miestnych daní
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane pre obec Prašice.
2. Obec Prašice ukladá v tomto nariadení tieto druhy miestnych daní:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie automaty.

Článok 1
DAŇ ZA PSA
§1
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.
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
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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, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1. a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník už
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa (pes prestal byť predmetom dane).
§7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti na tlačive Priznanie k dani za psa, ktoré musí obsahovať:
a) meno a priezvisko daňovníka, dátum narodenia, adresa,
b) číslo evidenčnej známky psa od Obecného úradu,
c) vek psa, plemeno – rasa , výška v cm, farba, pohlavie, meno psa,
d) dátum očkovania psa,
e) účel držania psa,
f) tetovacie číslo, čipové číslo, ak ho pes má,
g) oznámenie, ak pes pohrýzol človeka.
2. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu
známky je vlastník psa povinný oznámiť na Obecnom úrade. Správca dane vydá vlastníkovi
alebo držiteľovi psa novú známku. Pri odhlásení psa je vlastník povinný známku vrátiť
správcovi dane.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
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Článok 2
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
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.
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
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 materiálu, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§ 12
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva obec Prašice určuje za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň vo výške 0,50 €.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 14
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 vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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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 zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 15
Členenie obce na územné lokality
Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú tieto lokality:
1. gaštanový park a priľahlé parkovisko par. č. 116
2. okolie kultúrneho domu par. č. 47/1
3. futbalový štadión par. č. 47/1
4. Vinohradský járok par. č. 3339/1
5. všetky miestne komunikácie v obci:
a) Cintorínska, par. č. 107
b) Slnečná, časť par. č. 1932/1
c) Partizánska, časť par. č. 278/277/1933
d) Mlynská, par. č. 234
e) Okšovská časť, par. č. 1408, 1501, 1578
f) Krátka, časť par. č. 1930/3
g) Lipová, časť par. č. 1930/137
h) Rajča, časť par. č. 198/7, 198/1
i) všetky spevnené a nespevnené komunikácie v RO Duchonka.
j) MK spevnená, časť par. č. 3947/2
k) MK čiastočne spevnená, časť par. č. 3888/8
l) MK čiastočne spevnené cez časti par. č. 3772/1, 3839/1, 3850/1, 3849/1
m) MK nespevnená cesta, časť par. č. 2582/2
6. Ihrisko pod KD 3424/4
7. Okolie Požiarnej zbrojnice, časť par. č. 3136/58, 3136/59, 3136/60
8. Ihriská a verejné priestranstvá nad MŠ, časť par. č. 1932/1
9. Parkovisko pre autodopravu par. č. 60, 61
10. Okolie budovy OcÚ Prašice /stará budova/ par. č. 44/1
11. Parkovisko oproti chate Javorina, par. č. 3549
12. Parkovisko ATC 3973/3
13. Príjmový areál, lúka, časť par. č. 3973/1
14. Časť par. č. 3986/1 /pred Expreso, atrakcie Lunapark RO Duchonka/
15. Tržnica, časť par. č. 3986/1
16. Časť parcely do ATC Duchonka č. 3553/1
17. Malá pláž do ATC, par. č. 3583
18. Parkovisko pri Max Clube 2582/18
19. Hotel Duchonka par. č. 2529/25, 2529/26, 2529/27
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie,
chodník, trhovisko a pozemky vo vlastníctve obce.
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru
z verejného priestranstva ako parkovisko 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.

4

Článok 3
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16
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.
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 19
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 20
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a skončení
prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,
b) adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľ dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 21
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje vo výške 0,70 € na osobu a prenocovanie.
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§ 23
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej forme. Pre kontrolu dane za ubytovanie musí
evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého
pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania – deň príchodu a deň odchodu.
V prípade ubytovania nevidomých osôb, osôb ZŤP, musí evidencia obsahovať menný zoznam
s uvedením čísla preukazu ZŤP a opečiatkovaným menným zoznamom príslušnej organizácie.
2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely
kontroly evidenciu podľa ods. 1. tohto paragrafu.
§ 24
Spôsob a lehota preukazovania dane, vyrubenie a platenie dane
1. Platiteľ dane je povinný každoročne predložiť správcovi dane knihu ubytovaných nasledovne:
a) ak je prechodné ubytovanie poskytované v termíne do 30. septembra, platiteľ dane
je povinný predložiť knihu ubytovaných do 15.10. každoročne,
b) ak je prechodné ubytovanie poskytované celoročne, platiteľ dane je povinný predložiť
knihu ubytovaných najneskôr v termíne do 30.11. každoročne s tým, že ubytovania
za mesiac december budú zahrnuté do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
§ 25
Oslobodenie od dane
Od platenia dane sú oslobodení:

a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP;
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, príbuzní v priamom rade, súrodenci
a ich manžel/ka a ich deti;
c) deti do 18 roku veku.

Článok 4
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 26
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.
§ 27
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. Predmetom dane
za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 28
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
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§ 29
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 30
Sadzba dane
1. Sadzba dane na kalendárny rok je nasledovná:
a) za jeden predajný automat, ktorý ponúka tovar do 10 druhov:
b) za jeden predajný automat, ktorý ponúka tovar nad 10 druhov:

34,- €
67,- €

2. Za predajný automat, ktorého skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol,
sa daň 5-násobí podľa počtu druhov ponúkaného tovaru – ods. 1. písm. a) alebo b) § 30.
§ 31
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
§ 32
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3. 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.
§ 33
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov
1. 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.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť zoznam evidencie predajných automatov.
§ 34
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za predajné automaty daňovníkom, ktorí prevádzkujú
predajné automaty vydávajúce:
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
b) hygienické návleky /na obuv/
c) mlieko a mliečne výrobky.
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Článok 5
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 35
Úvodné ustanovenie
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.
§ 36
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 (napr.
biliard, šípky a iné).
§ 37
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 38
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 39
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje vo výške 100,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 40
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
§ 41
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3. 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.
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§ 42
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov

1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú evidenciu (alebo elektronickú) 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 predložiť zoznam evidencie nevýherných
hracích prístrojov.
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.

Článok 6
§ 43
Spoločné ustanovenia
1. Priznanie 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 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. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2. a 3. tohto ustanovenia, správca dane
vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
5. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 3. tohto ustanovenia, správca dane daňovníkovi
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.

§ 44
Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2012 o miestnych
daniach stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice
č. 5/2012.
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2. Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
č. 7/2012 uznieslo dňa 14.12.2012 uznesením č. 19/2012.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 nadobúda účinnosť od 1.1.2013.

Erika Nemešová
starostka obce

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli v obci Prašice: 30.11.2012
Dátum zvesenia VZN: 2.1.2013
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