VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRUŠOVANY
č. 4 /2011

o miestnych daniach.
Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch v súlade s ustanovením § 6 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 sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len
„VZN“/ :

I. Časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1. januára 2012 zavádza nasledovné miestne dane :
1.1 daň za psa,
1.2 daň za užívanie verejného priestranstva,
1.3 daň za predajné automaty,
1.4 daň za nevýherné hracie automaty,
2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1.1
až 1.4 je kalendárny rok.

II. Časť
Daň za psa
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
§3
Daňovník
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Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sú 3 €. 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 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Ak daňovník v uvedenej lehote
neoznámi zánik daňovej povinnosti, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
2. Obec po prvý krát vyrubi daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného kalendárneho
roka.
3. Spôsoby platenia dane :
a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hrušovany
b/ prevodným príkazom na účet Obce Hrušovany č. 20420 192/0200, vedený vo VÚB,
a. s., pobočka Topoľčany,
c/ poštovou poukážkou

III. Časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
Verejné priestranstvo
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1. Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sú považované miestne komunikácie
a priľahlé plochy vo vlastníctve alebo správe obce Hrušovany, ktorými sa rozumejú
nasledovné miesta:
a) areál pri materskej a základnej škole, pri cintoríne, pred kultúrnym domom a povedľa
futbalového ihriska
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky, verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
§ 12
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje na 0,033 € za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
2. Sadzba dane za dočasné parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom
priestranstve na základe súhlasu obecného úradu je 0,033 € za každý m2 a každý aj začatý
deň pre všetky vozidlá.
3. Sadzba dane za poskytovanie služieb a predaj na trhovom mieste je 5,- € / deň na
základe živnostenského listu, osvedčenia o zápise SHR a potvrdenia z OcÚ.
4. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva: lunapark, kolotoč, cirkus je 10,€/deň.
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§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť užívanie verejného priestranstva
na Obecnom úrade v Hrušovanoch a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť Obecnému úradu v Hrušovanoch
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
3. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva kratšieho ako 30 dní je povinný
daňovník uhradiť daň v hotovosti do pokladne obce vopred za celý dohodnutý čas. Na
obdobie dlhšie ako 30 dní môže daňovník uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva
v prislúchajúcich mesačných splátkach vopred, najviac však na príslušný kalendárny rok.
§ 15
Oslobodenie od dane
Daň sa nevyrúbi:
a) za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez
vstupného,
b) za užívanie verejného priestranstva na akciu, ktorej výťažok je určený na
charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

IV. Časť
Daň za predajné automaty
§ 16
Predmet dane
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 17
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
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§ 18
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 100,- €.
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká
dňom skončenia jeho prevádzkovania.
§ 20
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrúbi daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení vzniku daňovej povinnosti povinný predložiť záručný list
s uvedením typu a výrobného čísla, prípadne iný doklad s technickým popisom predajného
automatu.
5. Daňovník je povinný označiť predajný automat štítkom s uvedením názvu daňovníka,
adresy jeho sídla a dátumu prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii.

V. Časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 21
Predmet dane
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.
§ 22
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 23
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Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 250,- €.
§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a zaniká dňom skončenia jeho prevádzkovania.
§ 25
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrúbi daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrúbenia do 31.januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je pri oznámení vzniku daňovej povinnosti povinný predložiť záručný list
s uvedením typu a výrobného čísla, prípadne iný doklad s technickým popisom hracieho
prístroja.
5. Daňovník je povinný označiť hrací prístroj štítkom s uvedením názvu daňovníka,
adresy jeho sídla a dátumu prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii.

VI. Časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 26
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní vykonáva Obec Hrušovany prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce.
§ 27
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a zákon č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
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2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany č.2/2007 časť II. Miestne dane zo dňa
11.12.2007.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Hrušovany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach uznieslo dňa 13.9.2011, uznesením číslo 100/2011.
§ 28
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2012.

Ing. Jozef Benca
starosta obce
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