OBEC TOKAJÍK

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce TOKAJÍK
č. 2 /2013
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
v katastrálnom území Obce Tokajík
Obec Tokajík v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami § 2, § 7 ods. 4, § 8 ods.2,
§12 ods.2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6 § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, vydáva pre katastrálne
územie Obce Tokajík toto

všeobecne záväzné nariadenie
o m i e s t n y ch d a n i a c h
č. 2 /2013
o podmienkach určovania a vyberania daní za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje
v katastrálnom území obce Tokajík

Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
1.) Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR 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
NR SR č. 582/2004 Z. z v znení neskorších zmien a doplnkov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné odpady z a v á d z a s účinnosťou
od 01. januára 2014 miestne dane, ktorými sú:
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
2.) Zdaňovacím obdobím je podľa bodu 1, písm. a), b), c), d), e) príslušný kalendárny rok.
3.) Správu miestnych daní vykonáva Obec Tokajík a príjem z miestnych daní je príjmom rozpočtu
obce.
Čl. II.
§2
Daň za psa
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou na území obce Tokajík.
2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak
sa nedá preukázať, kto psa vlastní .
3) Základom dane je počet psov starších ako šesť mesiacov.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok 4,00 €.
Čl.III
§4
Oslobodenie od dane za psa
1. osamelo žijúca osoba vo veku 65 rokov a viac rokov / veková hranica sa počíta k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia/.
2. Obec daň za psa znižuje :
o 50 % osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Oslobodenie podľa odseku 1/ a podľa odseku 2/ sa môže uplatniť len na jedného psa
a nevzťahuje sa na evidovaných nebezpečných psov.

Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie predloží daňovník obci pri podaní priznania
k dani za psa, resp. do 31. januára v príslušnom zdaňovacom období, pokiaľ už pes je
predmetom dane.
Čl. IV.
§6
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) V k.ú. obce Tokajík sa za verejné priestranstvo považujú všetky verejné prístupné pozemky vo
vlastníctve Obce Tokajík.
3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba užívajúca verejné priestranstvo.
4) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
5) Za trvalé parkovanie sa považuje parkovanie motorového vozidla, ktoré trvá viac ako 3 dni.
Čl.V.
§7
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m 2 a každý aj začatý deň
podľa účelu jeho užívania nasledovná:
1. daň za užívanie verejného priestranstva na predajných miestach / stoly, pulty, iné prenosné
zariadenia/
: 0,33 €/m2/deň
2. daň za užívanie verejného priestranstva pre účely predaja z automobilov / z osobných aj
nákladných/
: 1,32 €/m2/deň
3. za užívanie verejného priestranstva postavenými stánkami
:0,09 €/m2/deň
4. za umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcií je
: 0,16 €/m2/deň
5. za trvalé parkovanie vozidla
: 0,13 €/m2/deň
6. za užívanie ver. priestranstva autobusmi
: 0,19 €/m2/deň
7. za užívanie ver. priestranstva odstavením prívesov,
návesov, nákladných automobilov a traktorov je
: 0,33 €/m2/deň
8. za užívanie verejného priestranstva fyzickými alebo
právnickými osobami uložením rôzneho materiálu,
ako je drevo, piesok, vápno, uhlie, a pod. na dobu
dlhšiu ako 3 dni sa spoplatňuje
: 0,033 €/m2/deň
9. za dočasné parkovanie na vyhradených parkovacích miestach je sadzba nasledovná:
osobné motorové vozidlo
: 0,33 € /hodina
nákladný automobil
: 1,00 €/hodina

ČL.VI.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
2) Daňovník je povinný vopred písomne požiadať Obec Tokajík o súhlas s užívaním verejného
priestranstva s uvedením začiatku a konca užívania, pokiaľ užívanie priestranstva trvá viac
ako jeden kalendárny deň.
3) Daňovník, ktorý bude verejné priestranstvo užívať jeden deň alebo kratší čas, oznámi túto
skutočnosť osobne na Obecnom úrade v Tokajíku a zaplatí určenú daň do pokladne
Obecného úradu.
4) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Čl. VII
§9
Spoločné ustanovenia
1. Správcom dane je Obec Tokajík
2. Daňovník platí (odvádza) daň správcovi dane – obci Tokajík týmito spôsobmi:
a) v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom
úrade v Tokajíku.
b) poštovou poukážkou, ktorú dostane na vyžiadanie od Obecného úradu na účet obce
Tokajík
c) právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu platbu realizovať odvodom
na účet obce v Prima Banke, č. účtu: 0403560002/5600 prevodným príkazom
Čl. VIII
§ 10
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
Čl. IX.
§ 11
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa určuje 0,33 eura / 1 osoba / 1 noc .
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na prechodné ubytovanie, ktorý odplatné
ubytovanie poskytuje
3. Správcom dane za ubytovanie je Obec Tokajík pre všetky zariadenia na prechodné
ubytovanie, ktoré sa v k.ú. obce nachádzajú
4. Prevádzkovateľ mesačne preukáže správcovi dane ,,knihu ubytovaných“ (alebo iný obdobný
doklad, ktorým túto skutočnosť preukáže) za uplynulý mesiac.
5. Daň za ubytovanie môže prevádzkovateľ zaplatiť do pokladne Obecného úradu v Tokajíku
v hotovosti alebo prevodným príkazom na účet obce Tokajík.

Čl. X
§ 12
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehota do 30 dní od
začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane za
ubytovanie / ďalej len platiteľ dane / a uviesť : identifikačné údaje / meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO,
kontaktné údaje.
2. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo
ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.
Čl. XI.
§ 13
Daň za predajné automaty
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu – ďalej len predajné automaty
2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v k.ú. Obce Tokajík predajné automaty
prevádzkuje
3) Základom dane je počet predajných automatov
-5§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat je 66,39 €/rok
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosti vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný podať priznanie k daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku
a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce
dni zdaňovacieho obdobia. V oznámení uvedie počet predajných automatov, umiestnenie
predajných automatov, identifikáciu (výrobné číslo, značku)
3.Daň za predajné automaty v bežnom roku vyrubí správca dane rozhodnutím.
Čl. XII.
§ 16
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Predmetom dane sú nevýherné 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:
- elektronické prístroje na počítačové hry,

- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3) Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4) Správcom dane za nevýherné hracie prístroje v k.ú. obce Tokajík je Obec
Tokajík.
5) Základom dane je počet hracích nevýherných prístrojov
§ 17
Sadzba dane za nevýherný hrací prístroj
1. Sadzba dane sa určuje vo výške 663,88 €/rok za jeden nevýherný hrací prístroj
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím pri oznámení prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovanie
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť Obci Tokajík prostredníctvom Obecného úradu
v Tokajíku do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti:
- dátum vzniku daňovej povinnosti
- počet nevýherných hracích prístrojov
- druh nevýherných hracích prístrojov
- umiestnenie nevýherných hracích prístrojov
- identifikáciu nevýherných hracích prístrojov – výrobné číslo, značka, inv. č. a pod
Čl. XIII
§ 19
Kontrolné orgány
1. Správu miestnych daní na území obce Tokajík vykonáva Obec Tokajík.
2. Dodržiavanie tohto VZN Obce Tokajík kontrolujú orgány obce:
- starosta obce
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Tokajíku
- hlavný kontrolór obce Tokajík
- zamestnanci Obce Tokajík, ktorí vykonávajú správu miestnych daní
a poplatkov
Čl. XIV.
§20
Prechodné ustanovenie
Ak bolo daňovníkovi poskytnuté oslobodenie od platenia miestnej dane / daň za psa /
uvedenej podľa VZN účinného do 31.12.2013 a nárok na toto zníženie alebo oslobodenie trvá
aj podľa tohto VZN, nie je daňovník povinný si uplatniť opätovne nárok na zníženie alebo
oslobodenie podľa tohto VZN.

Čl. XV.
§ 21
Záverečné ustanovenia
a) Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zák. NR SR č. 582/2004 Z.Z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
b) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tokajík č. 4/2012 o podmienkach určovania
a vyberania miestnych daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za
predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje v k.ú. Tokajík
c) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Tokajík bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Obecného zastupiteľstva v Tokajíku dňa 13.12.2013
d) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Tokajíku.

V Tokajíku dňa 28.novembra 2013.

Jana Medvecová
starostka obce

VZN č. 2 /2013 bolo zverejnené na pripomienkovanie dňa 28.11.2013
VZN obce bolo schválené dňa : 13.12.2013
Schválené VZN bolo zverejnené dňa : 14.12.2013
VZN obce nadobudlo účinnosť dňa: 01.01.2014

