Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3
OBCE KONSKÁ
o dani za psa,
o dani za užívanie verejného priestranstva,
dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty
a o dani za nevýherné hracie prístroje
Obec Konská vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovení § 22 až § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva
Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3
o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
1) Obecné zastupiteľstvo v Konskej podľa § 4 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) z a v á d z a :
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty

-

daň za nevýherné hracie prístroje.

2) Správu miestnych daní podľa § 1, ods. 1 tohto VZN vykonáva obec, ktorá ich na
svojom území zaviedla.
3) Zdaňovacím obdobím dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
Čl. I
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou (FO)
alebo právnickou osobou (PO).
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 držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZPS.
§3
Daňovník
Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je:
a/ vlastníkom psa
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Správca dane (obec, na ktorej území je pes chovaný) ustanovuje, že sadzba
dane je 10,- € za 1 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 a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Čl. II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§7
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely zákona č. 582/2004 Z.z. sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník,
Obchodný zákonník).
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.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§8
Daňovník
Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§9
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
§ 10
Sadzba dane
Obec ustanovuje, že sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a/ trhové miesto
4,00 €/deň
b/ trhové miesto počas hodových osláv a obec. akcií – paušálny poplatok 8,00 €/deň
c/ ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva
0,04 €/ m2/deň
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 12
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení
uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO / meno a priezvisko,
bydlisko), účel a miesto užívania, výmeru a obdobie, počas ktorého bude užívať
verejné priestranstvo.
2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec ustanovuje, že daň za užívanie verejného priestranstva sa platí jednorazovo
v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
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.
4) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku
daňovej povinnosti, na jej splnenie v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ
dane a určí daň podľa pomôcok.
§ 13
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za užívanie
verejného priestranstva FO a PO, ktoré preukážu, že poriadajú charitatívne
a verejnoprospešné akcie/podujatia.
Čl. III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
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 zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 15
Daňovník
Daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 16
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 17
Sadzba dane
Obec ustanovuje, že sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie.
§ 18
Oznamovacia povinnosť, vyberanie a platenie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2) Správca dane ustanovuje, že prevádzkovateľ zariadenia je povinný:
a/ písomne oznámiť správcovi dane začiatok prevádzkovania zariadenia na
poskytovanie prechodného ubytovania do 30 dní odo dňa začatia; ak dôjde k zmenám
v daňovej povinnosti alebo daňová povinnosť zanikne, je prevádzkovateľ povinný
písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala,
b/ vyberať daň pre správcu dane od daňovníka, ktorého prechodne ubytuje,
c/ vydáva daňovníkovi o zaplatení dane potvrdenku, na ktorej musí byť uvedený
počet osôb a počet nocí prenocovania, sadzba dane; potvrdenky si prevádzkovateľ na
tento účel vyzdvihne na Obecnom úrade,
d/ vedie preukaznú evidenciu na účely dane; na tento účel prevádzkovateľ predloží
na zaregistrovanie na Obecnom úrade knihu ubytovaných hostí s očíslovanými
stránkami, knihu si prevádzkovateľ na tento účel zakúpi sám,
e/ označí ubytovacie zariadenie tabuľou „UBYTOVANIE“,
f/ predkladá štvrťročné písomné vyúčtovanie správcovi dane vždy do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka,
g/ odvádza daň (po predložení písomného vyúčtovania) na účet Obce Konská vždy
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka bez vyrubenia na číslo
účtu 5167520166/0900, IBAN: SK93 0900 0000 0051 6752 0166, je povinný označiť
platbu dane symbolom, ktorý mu správca dane na tento účel pridelí, daň môže
zaplatiť aj v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
§ 19
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre
deti do 5 rokov.

Čl. IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 20
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 22
Daňovník
Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 24
Sadzba dane
Obec ustanovuje, že sadzba dane za predajné automaty na území obce Konská
je 33,20 € za 1 predajný automat a kalendárny rok.
§ 25
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 uskutočnilo 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.
§ 26
Povinnosti daňovníka
Daňovník, ktorý prevádzkuje predajné automaty je povinný:
a/ viesť preukaznú evidenciu na účely dane (musí obsahovať hlavne označenie
automatu, umiestnenie automatu)
b/ zabezpečiť identifikáciu predajných automatov – označiť každý automat štítkom
s uvedením nasledovných údajov:
-

názov a výrobné číslo,

-

obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu,
adresa umiestnenia predajného automatu,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.

Čl. V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 27
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.
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§ 28
Daňovník
Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 29
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 30
Sadzba dane
Obec ustanovuje, že sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na území obce
Konská je 33,20 € za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 31
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.
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.

§ 32
Povinnosti daňovníka
Daňovník, ktorý prevádzkuje nevýherné hracie prístroje je povinný:
a/ viesť preukaznú evidenciu na účely dane (musí obsahovať hlavne označenie
prístroja, umiestnenie prístroja)
b/ zabezpečiť identifikáciu nevýherných hracích prístrojov – označiť každý nevýherný
hrací prístroj štítkom s uvedením nasledovných údajov:
-

názov a výrobné číslo,
obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho
prístroja,
adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Čl. VI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
Spoločné ustanovenia k dani za psa, za predajné automaty a 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 príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
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 tej dani, ku ktorej vznikla daňová 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 podľa odseku 1 a 2 a daňová
povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo
zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k týmto daniam alebo niektorej z nich vrátane čiastkového
priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
5) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich
alebo čiastkového priznania môže daňovník podať opravné priznanie.
6) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k týmto
daniam alebo niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní, neuviedol správne údaje
na vyrubenie dane najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla

povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo
niektorej z nich.
7) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane
vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla
daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
9) Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená, ak daňovník splní povinnosti
podľa bodu 3.
10) Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na účet Obce Konská vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo
5167520166/0900, IBAN: SK93 0900 0000 0051 6752 0166. Daňovník je povinný
označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.
§ 34
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obecné zastupiteľstvo Obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 29.11.2021 Uznesením č. 347/2021.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN Obce
Konská č. 3 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za
ubytovanie, dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré
bolo schválené dňa 13.12.2012 Uznesením č. 7/2012, bod 1, písm. e) v znení
neskorších Dodatkov č. 1 až 8.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2022.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce
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ZVESENÉ: 22.12.2021

