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Obecné zastupiteľstvo v Podskalí v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona. č.369/1990Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, , § 29, § 36 a § 43 § zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre území obce P o d s k a l i e toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2014
o miestnych daniach (okrem dani z nehnuteľností)
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva a dane za ubytovanie na území obce Podskalie

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Obecné zastupiteľstvo v Podskalí podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
z.n.p. v y d á v a s účinnosťou od 1. januára 2015 toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce Podskalie o miestnych daniach , ktoré upravuje podmienky určovania a vyberania dane
za psa, dane za užívanie verejného prostranstva a dane za ubytovanie na území obce
Podskalie.

Článok 1
Daň za psa
§1
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes
umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§2
Daňovník
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§3
Základ dane
(3) Základom dane je počet psov.
§4
(4) V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne:
a) 6 eur za jedného psa a kalendárny rok.

§5
Vznik a zánik daňovej 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 (Priznanie k dani za psa)
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(3) Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní
od zániku daňovej povinnosti s uvedením dôvodu. Na základe písomnej žiadosti bude
daňovníkovi vrátená pomerná časť dane.
(4) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím.
§6
Splatnosť a platenie dane v splátkách
(1) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(2) Daň za platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Podskalí.

Článok 2
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 tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Podskalie a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke,
b) všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Podskalie okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osob
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§8
Daňovník
(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§9
Základ dane
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 10
Sadzba dane
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s § 33
zákona o miestnych daniach vo výške 0,50 eura za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(9) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§12
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, ktorým je deň začatia
užívania verejného priestranstva, oznámiť priamo na obecnom úrade v Podskalí svoj zámer.
Oznámenie vykoná osobne alebo písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
− fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresu trvalého
pobytu prípadne prevádzky podnikania,
− právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO,
− údaje potrebné na určenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva (účel, miesto,
časové obdobie, rozsah záberu užívania verejného priestranstva).
(2) Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrubí rozhodnutím, ktoré je
splatné v hotovosti do pokladne obecného úradu Podskalie pred začatím užívania verejného
priestranstva.

(9) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9) 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.

Článok 3
Daň za ubytovanie
§ 13
Predmet dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej
len "zariadenie").
§ 14
Daňovník

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).
(4) Správca dane je obec, na území ktorej sa zariadenie nachádza
§ 15
Základ dane
(5) Základom dane je počet prenocovaní.
§ 15
Sadzba dane
(6) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s § 40 zákona o miestnych daniach
vo výške 0,20 eura na osobu a prenocovanie.
(7) Na účely dane je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov v "Knihe ubytovaných". Prevádzkovateľ vyberie daň za ubytovanie od
daňovníka, o čom mu vystaví doklad s predpísanými náležitosťami. V prípade

organizovaného ubytovania daň za ubytovanie platiteľl započíta daňovníkovi v celkovej
faktúre za ubytovanie.
(8) Platiteľ je povinný polročne vždy najneskôr do 15 dňa v mesiaci nasledujúcom po
polroku, keď vznikla daňová povinnosť, predložit na Obecný úrad v Podskalí potvrdenia o
zaplatení dane alebo vystavené faktúry a zaplatenú daň odviesť na účet obce č.
2835806001/5600 vedení v Prima banke Slovensko a.s. pobočka Považská Bystrica
alebo do pokladne Obecného úradu.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenia č. 3/2008 o miestnych daniach zo dňa 12. 12. 2008.
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach (okrem dani
z nehnuteľností) sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Podskalí dňa 7. 11. 2014.
3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Podskalí.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015.

V Podskalí dňa 07. 11. 2014

Anton M i t a š
starosta obce

