Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 15.11.2017
VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 30.11.2017
VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 01.12.2017
VZN schválené nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018

Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR 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
v y d á v a
pre územie mesta Vrbové

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018

o miestnych daniach
na území mesta Vrbové

§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobne podmienky
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové.
2. Správca miestnych daní - mesto Vrbové (ďalej len „správca dane“) na svojom území
ukladá tieto miestne dane:
a)
daň za psa;
b)
daň za užívanie verejného priestranstva;
c)
daň za ubytovanie;
d)
daň za predajné automaty;
e)
daň za nevýherné hracie prístroje;
f)
daň za jadrové zariadenie.
1.

§2
Daň za psa
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je* pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 35,00 €. Správca dane určuje zníženie
sadzby dane za psa v prípade, že je pes:
a) chovaný v rodinnom dome o 77,14% t. j. 8,00 € za kalendárny rok na jedného psa;
b) kynologického klubu alebo poľovníckeho združenia o 82,85%, t. j. 6,00 €
za kalendárny rok na jedného psa.
Takto určené sadzby platia za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
5. Daňová povinnosť:
a) vzniká: prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane;
b) zaniká: posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Oznamovacia povinnosť v oboch prípadoch je 30 dní, nárok na vrátenie zaplatenej
pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nedodrží lehotu na podanie čiastkového
priznania.
_________________________________________
*tieto skutočnosti musí daňovník preukázať.
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1.
Verejným priestranstvo na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve mesta Vrbové, ktorými sa rozumejú najmä hlavné a všetky vedľajšie cestné
komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vybudovaný chodník, príp.

aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území mesta, námestia, športový areál,
všetky neknihované parcely v zastavanom území mesta, trhovisko. Verejné priestranstvo
je možné užívať len na základe povolenia na užívanie verejného priestranstva, ktoré vydáva
útvar výstavby mestského úradu vo Vrbovom. Toto povolenie je platné príslušné zdaňovacie
obdobie (t.j. kalendárny rok), príp. obdobie presne určené v povolení. Osobitným užívaním
verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. (jednotlivé formy
užívania sú špecifikované v § 3 ods. 4. tohto VZN);
2. Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo užíva;
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva;
4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2;
5. Sadzba dane za každý aj začatý m2 verejného priestranstva a každý aj začatý deň je:
a) 0,40 € za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu;
b) 0,15 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
zariadenia - na všetkých parcelách patriacich mestu Vrbové;
c) 0,10 € za umiestnenie stavebného zariadenia, /napr. stavebné lešenie, štrk,
veľkokapacitný kontajner umiestnený dočasne na stavebný odpad a pod./;
d) 0,20 € za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií;
e) 0,08 € za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom
k reštauračnému, pohostinskému zariadeniu a inému zariadeniu poskytujúcemu
občerstvenie celoročne;
f) 0,60 € za parkovanie vraku vozidla;
g) 0,10 € za parkovanie prívesu;
h) 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradených
označených parkovacích miestach pre jedno osobné motorové vozidlo.
6.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný
oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v
deň vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Správca dane môže v rozhodnutí určiť aj splátky dane a lehotu ich splatnosti. Ak
daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 30 dní,
vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie pomernej časti dane. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§4
Daň za ubytovanie
1. Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení
za odplatu prechodne ubytuje.
2. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 – 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, hostel,
penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,
táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome a pod. (presnú klasifikáciu ubytovacích

zariadení stanovuje vyhl. č. 277/2008 Z. z.);
3. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Platiteľ dane vyberá od daňovníka daň
za ubytovanie, jej zaplatenie potvrdzuje dokladom s vyznačením počtu osôb, počtu
prenocovaní a dátum odkedy – dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté.
Prevádzkovateľ vedie evidenciu v "knihe ubytovaných". Platiteľ dane je povinný predložiť
správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných a účtovné doklady
preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti
alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník povinný nové skutočnosti oznámiť správcovi dane
do 30 dní odo dňa ich vzniku. Platiteľ je povinný doručiť štvrťročne správcovi dane hlásenie
o počte prechodne ubytovaných osôb do 10 dní od skončenia štvrťroka. Daň je splatná bez
vyrubenia do 15 dní od skončenia štvrťroka.
6. Od dane za ubytovanie sú oslobodené osoby ubytované v Domove Klas a žiaci
ubytovaní v školských zariadeniach.
§5
Daň za predajné automaty
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.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 48,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. 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.
6. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný automat správcovi dane
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajný automat v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný automat, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za predajný automat a daňová povinnosť k dani
za predajný automat vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný správcovi dane podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný daňovník uviesť len zmeny
oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za predajný automat.
Správca dane vráti pomernú časť dane za predajný automat za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
za predajný automat zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
7.
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov: názov firmy alebo meno podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania.

§ 6
Daň za nevýherné hracie prístroje
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.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je vo výške 48,00 €.
6. 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.
7. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj správcovi dane
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherný
hrací prístroj v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani
za nevýherný hrací prístroj, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj a daňová povinnosť k dani
za nevýherný hrací prístroj vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný správcovi dane podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný daňovník uviesť
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za nevýherný hrací prístroj.
Správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherný hrací prístroj za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
za predajný automat zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
§7
Daň za jadrové zariadenie
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),
a to aj po časť kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR. Na zmenu oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane
neprihliada.
4. Zastavané územie mesta Vrbové sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2:
- nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru tejto oblasti.
5. Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0013 € za m2.

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
8. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
9. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 3 a sadzby dane
podľa ods. 5 tohto nariadenia (§ 73 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
§8
Spoločné ustanovenia
1. Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní identifikátorom, t. j. variabilným
symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí.
2. Spôsoby platenia dane:
a) v hotovosti do sumy 300,00 € (§ 55 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
do pokladnice mesta;
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane;
c) poštovým poukazom na účet správcu dane;
d) bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii pokladnice na MsÚ.
§9
Prechodné ustanovenia
1.
Daňovník je povinný, v súlade s § 99c zákona podať dodatočné priznanie, ak zistí, že
neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka,
v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.
2.
Správca dane na základe takéhoto dodatočného priznania vyrubí rozdiel dane
za dotknuté obdobia, pričom pri vyrubení postupuje podľa VZN platných pre príslušné
zdaňovacie obdobie.
§ 10
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje
sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Na
tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo vo Vrbovom č. uznesenia 172/XI/2017 zo dňa 30. 11. 2017.
3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o miestnych daniach na území mesta
Vrbové.

§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Vrbové dňa 30.11.2017

Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta

