
 
     VŠEOBECNÉ  ZÁVÁZNE  NARIADENIE O  MIESTNYCH  DANIAC H č.6 /2011                                        
                                    na kalendárny rok 2012 
 
Obec Jasenové v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.a následnej 
novelizácií  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
odpady   v y d á v a  
 
          
 
                                                  Úvodné ustanovenie 

   
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom  podľa §11 ods. 4 písm. d/zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o  , že v nadväznosti  na § 98 zákona 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára  miestne dane: 
 
 
Obec bude vyberať miestne dane : 
a,/ daň za psa  
b,/ daň za užívanie verejného priestranstva 
c,/ daň z ubytovania  
 
 
                                                                  Čl. I 
                                             DAŇ  ZA  PSA 
                                                      § 1 
                                                Daňovník 
 
1. Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba / daňovník/,ktorá chová psa staršieho ako 6 mesiacov 
     a je jeho vlastníkom alebo držiteľom, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 
                                                                    § 2                                                  
                                                             Základ dane 
 
1. Základom dane je počet psov. 
 
                                                                    
                                                                   § 3 
                                                            Sadzba dane 
 
1.Sadzba dane za jedného psa je  5,- eur  ročne     
 
 
2. Sadzba dane za každého ďalšieho psa je 5,- eur  ročne. 
 
 
 
 
 
                                                                   § 4 
                                                          Splatnos ť dane    
 
1. Splatnosť dane sa stanovuje ročne k termínu  do 31.5.bežného roka 
 
 



                                                                  § 5 
                                              Vznik a zánik da ňovej povinnosti     
 
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po mesiaci ,v ktorom       
    daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník  
    už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 
    daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane  
    za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia ,v ktorom vzniká daňová povinnosť. 
 
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi  správcovi dane 
    najneskôr  do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za  
    zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
  
 
 
 
 
                                                                ČL. II 
                            
                                 DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
                             
                                                                   § 1 
                                                             Daňovník 
 
1. Daň za užívanie  verejného priestranstva sa platí za osobitné využívanie verejného priestranstva, 
    ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie                             
    stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky. 
 
2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo 
    akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely. Daň sa neplatí tiež za            
    predajne zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom 
    priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. 
 
3. Daňovníkom sú fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú priestory podľa odseku 1. 
                                                                
                                                                    § 2 
                                                Vymedzenie základných pojmov 
 
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, 
    trhovisko a parkovisko ( § 1 ods.2, § 4b ods. 1 zák. č. 135/61 Zb. v znení zmien a doplnkov). 
    Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, 
    ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby                   
    právo hospodárenia, ak sa obec a tieto osoby nedohodnú inak. 
 
 
                                                                     § 3 
                                                              Základ dane 
 
 
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 
 
 
                                                                    § 4 
                                                           Sadzba dane 
 
1. Sadzba dane je 0,33  eura  za každý aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva a za každý aj začatý 
    deň. 
2. Na požiadanie  daňovníka môže byť daň stanovená mesačnou alebo ročnou paušálnou alebo   
    jednorázovou  platbou. 
 
 



 
                                                                  § 5 
                                           Vznik a zánik da ňovej povinnosti  
 
 
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania 
    verejného priestranstva. 
                                                           
                                                             ČL. III. 
                                               Daň za ubytovanie  
 
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie  fyzickej osoby v ubytovacom 
    zariadeni , alebo v rodinnom dome. 
 
2. Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 eura za osobu a prenocovanie. 
 
3. Daň v stanovenej výške vyberá obec Jasenové a ručí za ňu fyzická alebo právnická osoba , ktorá 
    poskytla prechodné ubytovanie . 
 
4. Vybratú da ň odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie Obe cnému úradu 
    vždy do 10 dní po skončení štvrťroku nasledovne :    
    
    do  10.01.      bežného kalendárneho roku 
    do  10.04.      bežného kalendárneho roku 
    do  10.07.      bežného kalendárneho roku 
    do  10.10       bežného kalendárneho roku 
 
 
                                                             ČL IV. 
                                                          SANKCIE 
                                                                 § 6 
 
 
    Pri neplnení daňových povinností správca dane bude postupovať podľa § 35 b) zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe dani a poplatkov. 
 
 
                                                             ČLV. 
                                           SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 
 
 
     V prípade začatia daňového konania, ktoré nie je upravené týmto VZN bude správca dane postupovať v 
zmysle ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov. 
 
 
 
 
                                                                ČL VI. 
                             PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
    Všeobecné záväzné nariadenie obce Jasenové o miestnych daniach nadobúda  platnosť dňom  
    1.1.2012 , bolo schválené uznesením  OZ č.10 zo dňa 09.12.2011 v bode č.4. 
     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZNč.3/2010 o miestnych  poplatkoch. 
 
 
                                                                                                      Valéria Gažúrová                                                                                                                          
                                                                                                         starostka obce  
 
   
 
   Vyvesené : 12.12.2011 
   Zvesené :    28.12.2011 


