
„Návrh“ 

 

 

OBEC  OLEŠNÁ 
 

 
 

 

 

 

 
Obec Olešná,  v súlade s ustanovením § 6 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 

zákonom NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva 

 

                                                                 

                                                                  
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 
o miestnych daniach č. 9/2015 

 

 

                                                              

 
 

  

                                                                                                                                       

 

Návrh VZN: vyvesený dňa :  13.10.2015                              zvesený dňa: ........................................... 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa: ........................... č.  uznesenia: .................. 

 

Schválené VZN : Vyvesené dňa: .....................   Zvesené dňa : ........................... 

Účinnosť VZN dňom : 1.1.2016 
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§1 

Predmet úpravy 

 

1.Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za    komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN) sa ustanovujú s účinnosťou od 1.januára 2016 na 

území obce Olešná v súlade s § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov 

nasledovné miestne dane: 

a) daň za psa 

b) daň za užívanie verejného priestranstva 

c) daň za predajné automaty 

d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

 

 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Základné ustanovenia o ostatných miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3., 4., 6., 7. časti         

zákona č.582/2004 Z.z. platia pre účely tohto VZN taktiež v plnom rozsahu. 

 

 

                                                                               § 3 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. a) – d) tohto VZN je kalendárny rok 2016. 

 

 
§ 4 

Daň za psa 

 

1. Základná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4,- € a za každého ďalšieho psa 

ďalších 4,- €. V prípade neuhradenia dane do doby určenej zákonom č. 582/2004 Z.z. obec 

túto daň zvýši o 50 %. 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (písomná prihláška psa) 

správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, alebo  zánik daňovej povinnosti 

(písomná odhláška psa) do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. 

3. Daň za psa sa prvýkrát od vzniku daňovej povinnosti vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

4. V zdaňovacom období je daň splatná v priebehu celého zdaňovacieho obdobia. 

5. Od dane je oslobodená nevidomá osoba, ktorá používa psa na svoje sprevádzanie alebo 

ochranu. Nevidomosť musí byť preukázaná dokladom preukazujúcim túto skutočnosť. 

6. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa držania psov v obci Olešná sú platné s použitím VZN, ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov na rok 2016. 

 

 

                                                              § 5 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Za verejné priestranstvá sú považované miestne komunikácie a priľahlé plochy a pozemky vo 

vlastníctve alebo správe obce. 

2. Priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla sú parkoviská vo vlastníctve alebo 

správe obce. 
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3. Vyhradené priestory na trvalé parkovanie motorového vozidla sú všetky priestory verejných 

parkovísk a parkovacích plôch vyhradené a označené na základe písomnej žiadosti záujemcu  

a rozhodnutia obce Olešná. 

4. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú:  

        4.1.za užívanie verejného priestranstva vlastný predajný stánok                   0,66 €/m2/deň 

a / ostatná voľná plocha na jednorazové užívanie na 

     na podnikateľské účely                                        1,99 €/m2/deň 

             b/ na jednorazové užitie na iné účely     0,66 €/m2/deň  

        4.2 za užívanie verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja 

 jednorazovým užitím ambulantnou predajňou predajcu aj v prípade 

 sezónneho predaja       1,99 €/m2/deň 

        4.3 za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov /odpad/  

 a/ na dobu kratšiu ako 3 dni      0,33 €/m2/deň  

 b/ za každý ďalší započatý deň /maximálne do 7 dní/   0,66 €/m2/deň 

 c/ za každý započatý deň nad 7 dní     1,65 €/m2/deň 

         4.4 za postavenie zariadení kultúrnych podujatí    0,01 €/m2/deň 

5. Sadzby dane za používanie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie     0,01 €/m2/deň 

6. za umiestnenie vraku vozidla                                                                           5,00 € /deň 

 

7. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní splniť 

ohlasovaciu povinnosť u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia dane vždy 

pred začatím užívania verejného priestranstva. 

8. Daň podľa sadzieb uvedených v ods. 4 a 5 sa vyberá až do dňa, kedy daňovník preukáže, že 

užívanie sa skončilo, zariadenie bolo odstránené a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu tak, aby mohlo slúžiť všeobecnému užívaniu. 

9. Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie 

služieb a trvalé parkovanie vozidla sa uhradí vždy do 31.januára zdaňovacieho obdobia za celé 

zdaňovacie obdobie vopred na účet obce. 

10. Daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti do pokladne obce 

vopred za celý dohodnutý čas. 

11. Daň sa nevyrubí za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú 

bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne 

a verejnoprospešné účely. Dani nepodlieha predajné zariadenie a zariadenie na poskytovanie 

služieb na verejnom priestranstve, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo 

kolaudačné rozhodnutie. 

12. Ostatné náležitosti týkajúce sa dane za užívanie verejného priestranstva podľa bodu 4.1 a 4.2 

upravuje VZN obce Olešná č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v obci Olešná. 

 

§ 6 

Daň za predajné automaty 

 

1. Sadzba dane za predajné automaty je 33,19 €/rok. 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej  povinnosti správcovi dane do 30 dní od     

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň . 

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

4. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu 

a výrobného čísla predajného automatu, prípadne iný doklad s technickým popisom 

príslušného zariadenia – predajného automatu. 

5. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením názvu daňovníka, 

adresy jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane pri registrácii. 
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§ 7 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

1. Sadzba dane za predajné hracie prístroje je 33,19 €/rok. 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej  povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť príslušnú daň. 

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

4. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu 

a výrobného čísla nevýherného hracieho prístroja, prípadne iný doklad s technickým popisom 

príslušného zariadenia – nevýherného hracieho prístroja. 

5. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením názvu 

daňovníka, adresy jeho sídla a dátumu začatia prevádzkovania, ktorý mu vydá správca dane 

pri registrácii. 

   

 

Záverečné ustanovenia 

                                                                        § 8 
                                                           

1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní               

a poplatku podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. časť dvanásť a časť trinásť. 

2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa bude konanie          

riešené v zmysle zákona č. 563/2009  Z.z. o správe daní(daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.  

3. O zmiernení alebo o odstránení tvrdosti miestnych daní resp. z nich plynúcich sankcií  

rozhoduje správca daní.  

4. Týmto VZN sa ruší VZN na rok 2014 schválené dňa 13.12.2013 uzn. č. 339/2013. 

5. VZN bolo schválené uznesením OZ v Olešnej dňa ................. č. uzn. ...................... 

6. Účinnosť zavedených daní v zmysle tohto VZN je od 1.1.2016. 

       

      

 

 

 

 

 

Štefan Cudrák 

 starosta obce 
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