Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa 29.10.2007 do 26.11.2007
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa: od 12.12.2007 do 27.12.2007
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2008

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach. na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Smolenice toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 8/ 2007
o mi e s t n y c h d a n i a c h n a ú z e mí o b c e S mo l e n i c e .
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Smolenice .
(2) Obec Smolenice ukladá že bude na svojom území vyberať tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.
(3) Obec Smolenice ukladá, že bude na svojom území vyberať miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
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MIESTNE DANE.
Daň z nehnuteľností
§2
Vyberanie dane z nehnuteľností a podmienky jej vyberania na území obce Smolenice sú určené vo
VZN č. 9/2007.
Daň za psa
§3
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
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.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne:
a) 50, -Sk za jedného psa a kalendárny rok v rodinných domoch,
b) 500, -Sk za jedného psa a kalendárny rok v bytových domoch.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane( vyplní
evidenčný list ) 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. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný si za úhradu kúpiť registračnú známku pre
každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili. Stratu známky je vlastník alebo držiteľ psa povinný
ohlásiť do 30 dní odo dňa jej straty na OcÚ.
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
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časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(7) Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať označenie vlastníka alebo
držiteľa psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe názov a sídlo), druh psa,
meno psa, jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa.
(8) Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom. Vyrubená daň
je splatná do 15.dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(9) Daňovník môže daň za psa zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce č.4224-212/0200.
(10) Od dane za psa sú v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach, oslobodení:
a) držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutí.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
(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 Smolenice a to:
a) hlavné a vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestie,
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce, t. j. sú to všetky verejnosti prístupné pozemky
v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým
majú tieto osoby právo hospodárenia,
e) trhovisko,
f) verejná zeleň
g) parkovacie odstavné plochy a vnútroblokové pozemky, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo obce.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie :
a) umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie pohostinských, cukrárenských
a reštauračných služieb pred prevádzkárňou povolenou obcou,
b) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja alebo
vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou, povolenou obcou,
c) umiestnením predajného zariadenia na vykonanie ambulantného predaja na trhovom mieste
zriadenom obcou,
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e) umiestnením atrakcií ľudovo-technickej zábavy a iných atrakcií,
f) zariadením skládky na zásobovanie tuhým palivom,
g) zariadením skládky voľne položeného stavebného materiálu,
h) umiestnením zariadenia staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci zariadenia
staveniska,
i) umiestnením prenosných reklamných zariadení,
j) zriadením trhového miesta za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb :
- trhovisko pred KD Smolenice

(4) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
(6) Sadzby dane
a) za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s ust. § 33 zákona o miestnych
daniach nasledovne: 3,-Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za
každý aj začatý deň;
b) Za užívanie verejného priestranstva :

Trhovisko pred KD Smolenice
 100,- Sk/deň - za služby, predaj ovocia a zeleniny, predaj poľnohospodárskych výrobkov,
ktoré nie sú určené na výživu ľudí ( kvety ,priesady, kry, stromčeky, semená a pod. )
 100,- Sk/deň - ostatné predaje – predajný stánok alebo predajný pult do 10 m2
 400,- Sk/deň - ostatné predaje – predajný stánok alebo predajný pult nad 10 m2

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.
(8) Daňovník je povinný podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva písomne
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na
výšku stanovenej resp. zaplatenej dane, a to v lehote 7 dní odo dňa ich vzniku.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 7 dní
odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane platobným výmerom. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Splatnosť sa stanovuje
nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne správcu dane,
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ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
(10) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych daniach,
oslobodení:
a) užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami na dobročinné účely ,
b) užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu bez vstupného, alebo akciu, ktorej
celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

Daň za ubytovanie
§5
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
(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) Základom dane je počet prenocovaní.
(5) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach na osobu
a prenocovanie
a) hotel, motel, penzión a THSÚ SAV Smolenice vo výške 5,- Sk/osoba/prenocovanie
b) ubytovňa, chatová osada, kemping, ubytovanie v súkromí vo výške 5,- Sk/osoba/prenocovanie.
(6) Prevádzkovateľ vedie evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v "Knihe ubytovaných"
alebo počítačom spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia ,
b) číslo OP, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.
Prevádzkovateľ vyberie daň za ubytovanie od daňovníka, o čom mu vystaví doklad s predpísanými
náležitosťami.
(7) Prevádzkovateľ je povinný :
a) predkladať OcÚ Smolenice v termíne do 10.dňa v mesiaci za uplynulý štvrťrok štvrťročné
vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie,
b) vybratú daň poukázať na účet 4224-212/0200, najneskôr do 10.dňa v mesiaci za uplynulý
štvrťrok.
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Daň za predajné automaty
§6
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom
dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
 vo výške 1000- , Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa
vzniku daňovej povinnosti . Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia dane do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(7) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane v lehote najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti daňovníkovi pomernú časť dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
(8) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Smoleniciach .
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania .
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania .
(9) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti do pokladne
b) alebo na účet obce 4224-212/0200 bankové spojenie : VÚB expozitúra Smolenice.
(10) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu
obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
c) adresu
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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§ 7
(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 priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
Na začatie
a pokračovanie hry sa do nevýherných hracích prístrojov vkladajú mince, bankovky alebo žetóny.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane nasledovne:
 5000 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) 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 na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
daňovníkovi pomernú časť dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Smoleniciach .
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(10) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti do pokladne
b) alebo na účet obce 4224-212/0200 bankové spojenie : VÚB expozitúra Smolenice.
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(11) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
c) adresu
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
(12) Od dane sú oslobodené:
(a) šípky
(b) biliardové stoly
(c) stolný futbal
(d) detské hojdacie zariadenia.

Daň za jadrové zariadenie
§ 8
(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.
(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia udeleného
podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení.
(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Smolenice a katastrálneho územia
Smolenickej Novej Vsi je 28 967 485 m2.

(4) Zastavané územie obce Smolenice sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia v pásme nad 10 km
do 30 km od zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej
elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia v pásme nad 10 km do 30 km od zdroja
ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
(5) Správca dane, v súlade s ust. § 76 zákona o miestnych daniach, určuje sadzbu dane nasledovne:
pre územie obce Smolenice je 0,02 Sk za m2.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
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dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný
úrad v Smoleniciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné
údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa,
číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal,
identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie
za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31 januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu
dane podľa ods. (3) a sadzby dane podľa ods. (5) tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové
zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel
pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31.marca
zdaňovacieho obdobia.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§9

Podmienky a vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Smolenice sú určené vo VZN č. 6 /2007.

ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Smolenice prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce Smolenice .
(3) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a g) tohto nariadenia možno zaviesť, zrušiť,
zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri
poplatku podľa § 1 ods. 3 tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať

- 10 o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a konania
platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších právnych predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Smolenice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Smoleniciach dňa 11.12.2007 .
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Smolenice č. 8/2004 zo dňa 14.12.2004, VZN č. 10/2005 zo dňa 15.12.2005 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Smolenice.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Smoleniciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008.

Pavol Zárecký
starosta obce

