OBEC D O L N Ý O H A J
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 2/2012
o miestnych daniach

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 9 /2011, dňa 15. decembra 2011.
Vyvesené na úradnej tabuli od 16. decembra 2011 do 31.decembra 2011.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Úvod
Obec Dolný Ohaj v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
noviel: č. 733/2004 Z.z., č. 747/2004 Z.z., č. 171/2005 Z.z. , č. 517/2005 Z.z., č. 120/2006
Z.z., č. 460/2007 Z.z., č. 538/2007 Z.z., č. 465/2008 Z.z. a zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ OHAJ
O MIESTNYCH DANIACH
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane v obci Dolný Ohaj.
§2
Druhy miestnych daní
(1) Obec Dolný Ohaj ukladá týmto VZN 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.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), d) je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§4
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce Dolný Ohaj.

(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.
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, preukazuje jeho vlastník správcovi dane bez
vyzvania príslušným úradným písomným dokladom.
§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§6
Základ dane
Základom dane je počet psov vo vlastníctve daňovníka chovaný na území obce Dolný Ohaj.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za každého psa je

4,00 eurá

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(2) Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti /nadobudnutie psa, zánik
vlastníctva psa, stratu alebo úhyn psa a pod./ preukazuje daňovník písomným dokladom, ktorý
je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie
veterinárneho lekára.

§9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uvedie
správcovi dane okrem svojho mena, priezviska a adresy svojho trvalého pobytu aj kalendárny
mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek psa určený podľa mesiacov
a miesto chovu psa.
Právnické osoby a podnikateľské subjekty uvádzajú aj svoj obchodný názov alebo obchodné
meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania.
(2) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, ktorým je obec Dolný Ohaj, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

TRETIA ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné časti územia obce
Dolný Ohaj , ktoré sú svojím charakterom určené na všeobecné využívanie alebo inak slúžia
všeobecnej potrebe a to najmä : cesty, miestne komunikácie, chodníky, trhoviská, námestie,
verejná zeleň, ihriská a plochy parkov vo vlastníctve obce Dolný Ohaj.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
(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
a umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane informačných tabúľ,
umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia; vyhradené parkovacie miesta pre osobné
motorové vozidlá.
§ 11
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 12
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva vo vlastníctve obce Dolný Ohaj v m2.
§ 13
Sadzba dane
Obec Dolný Ohaj určuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá
je určená v eurách, za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj začatý deň nasledovne:
Užívanie verejného priestranstva obce Dolný Ohaj
za prechodné umiestnenie predajného zariadenia
za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií v obci
za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebnej skládky v obci:
- stavebné lešenie, materiál a ostatné zariadenia

Sadzba dane
0,6638 eura/m2/deň
0,0710 eura/m2/deň

- veľkoobjemové kontajnery

0,6638 eura/m2/deň

za umiestnenie skládky tuhých palív
za umiestnenie inej skládky ako je uvedené v bode c) a d)
za trvalé a prechodné umiestnenie informačného zariadenia alebo
tabule, vrátane informačných tabúľ, umiestnených na stĺpoch
verejného osvetlenia
za trvalé parkovanie vozidla
za plochu rozkopávky - šírka a dĺžka výkopu

0,0710 eura/m2/deň
0,33 eura/m2/deň

0,0310 eura/m2/deň

0,0331 eura/m2/deň
0,0331 eura/m2/deň
0,0710 eura/m2/deň

§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva.
§ 15
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
Správcom dane za užívanie verejného priestranstva je obec Dolný Ohaj.
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer na užívanie verejného priestranstva v
obci Dolný Ohaj - obecnému úradu a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu obec to pri
prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr 1 deň pred začatím užívania verejného
priestranstva a pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky.
2/ Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka t.j. meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu ( ak je daňovník PO alebo
podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu PO).

3/ Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie
verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj
užívanie pretrvávajúce po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo užívanie povolené alebo ak
uplynula doba, na ktorú bolo užívanie verejného priestranstva povolené.
§ 16
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a
verejnoprospešné účely.
§ 17
Splatnosť dane a vydávanie súhlasu na užívanie verejného priestranstva
(1) Daň uvedená v § 13 tohto VZN je splatná najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, bez
vyrubenia platobným výmerom. V príslušnej výške podľa jednotlivých sadzieb sa platí
v celosti na účet správcu dane v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu
v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo na základe vystavenej faktúry.
(2) Súhlas na užívanie verejného priestranstva podľa § 13 vydáva: Obec Dolný Ohaj –
Obecný úrad Dolný Ohaj.
(3) Oprávnenie užívať verejné priestranstvo preukazuje daňovník potvrdením o zaplatení dane
a písomným povolením, ktoré mu vydá po splnení oznamovacej povinnosti a zaplatení dane
Obec Dolný Ohaj – Obecný úrad.

ŠTVRTA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 18
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení nachádzajúcom sa v obci Dolný Ohaj, ktorých kategorizáciu určuje
osobitný predpis (ďalej len „zariadenie“).
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení nachádzajúcom sa v obci Dolný Ohaj
odplatne prechodne ubytuje.

§ 20
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení nachádzajúcom sa v obci Dolný
Ohaj.
§ 21
Sadzba dane
Obec Dolný Ohaj stanovuje sadzbu dane je 0,17 eura na osobu a prenocovanie.
§ 22
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia nachádzajúcom sa v obci Dolný Ohaj, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 23
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa
Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr
do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane, ktorým je obec Dolný
Ohaj. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia,
v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti
oznámi do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
§ 24
Evidencia osôb, splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného
ubytovania daňovníkom, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka je povinný podať
priznanie k dani za ubytovanie a do tohto termínu aj daň uhradiť správcovi dane – obci
Dolný Ohaj na jeho účet bez vyrubenia dane platobným výmerom formou prevodu z účtu
v peňažnom ústave, v hotovosti do pokladne správcu dane alebo poštovou poukážkou.
Platiteľ vystaví daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré obsahuje identifikáciu
platiteľa dane i daňovníka, výšku zaplatenej dane, obdobie a počet prenocovaní v zariadení.
PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 25
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené na území obce Dolný Ohaj
v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje na
území obce Dolný Ohaj.
§ 27
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§ 28
Sadzba dane
Obec Dolný Ohaj stanovuje sadzbu dane 35,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania na území obce Dolný Ohaj.
§ 30
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci Dolný Ohaj do 30 dní od začatia
prevádzkovania predajných automatov, ktoré musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka
t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, (ak je
daňovník PO alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu PO).
(2) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa;
b/ adresa prevádzky, kde je automat umiestnený a počet;
c/ druhové označenie automatu a jeho výrobné číslo;
d/ dátum umiestnenia a začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajného automatu. Deň
začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov musí preukázať vierohodným
dokladom ako je napr. zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat
prevádzkuje.
(3) V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných
automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúceho bodu.

(4) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, ktorým je obec Dolný Ohaj, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
(5) Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti alebo zmeny údajov
na obec Dolný Ohaj – Obecný úrad.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 31
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 obci Dolný Ohaj 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.
§ 32
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje na území obce Dolný Ohaj.
§ 33
Základ dane a zdaňovacie obdobie
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny
rok.
§ 34
Sadzba dane
Obec Dolný Ohaj stanovuje sadzbu dane 35,- € za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
§ 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania na území obce Dolný Ohaj.

§ 36
Identifikácia predmetu dane
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý
nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa, adresu prevádzky, kde je prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja,
jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam nevýherných
hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§ 37
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(2) Daňovník si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci Dolný Ohaj do 30 dní od začatia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov, ktoré musí obsahovať identifikačné údaje
daňovníka t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
(ak je daňovník PO alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu PO).
(2) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa;
b/ adresa prevádzky, kde je automat umiestnený a počet;
c/ druhové označenie automatu a jeho výrobné číslo;
d/ dátum umiestnenia a začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajného automatu. Deň
začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov musí preukázať vierohodným
dokladom ako je napr. zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat
prevádzkuje.
(3) V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných
automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúceho bodu.
(4) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, ktorým je obec Dolný Ohaj, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
(5) Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti alebo zmeny údajov
na obec Dolný Ohaj – Obecný úrad.

SIEDMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 38
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby
a určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 39
Správa dane
(1) Správu miestnych daní podľa § 2 ods.1 písm. a) až e) vykonáva obec, ktorá ich na svojom
území zaviedla.
(3) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo
fyzické osoby.
§ 40
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos daní podľa § 2 ods. 1 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa
k týmto daniam sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
§ 41
Zaokrúhľovanie
(1) Daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto
VZN sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
§ 42
Konanie
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní
podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov (Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov).
ÔSMA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 43
Zmeny a doplnky tohto VZN obce Dolný Ohaj o miestnych daniach schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Dolný Ohaj.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 1/2011.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.11. 2011.
Zvesené z úradnej tabule dňa 15.12.2011

V Dolnom Ohaji 18.11.2011

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych uznieslo dňa 15.12. 2011 uznesením č. 9 /2011
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov 9
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:

9
0
0
§ 44
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Vyvesené: 16.12.2011
Zvesené: 31.12.2011

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji 15.12.2011

