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OBEC BABINDOL
Všeobecne záväzné nariadenie obce Babindol č. 4/2016
o dani za psa, dani zaužívanie verejného priestranstva, dani za
nevýherné hracie prístroje a dani za jadrové zariadenia

Vyvesené: 08.12.2016
Zvesené: 03.01.2017

1

Obec Babindol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 až § 36, §44 až §59, §67 až §76 a § 98, § 98a ods.1, § 99e
ods. 9 § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1. Obecné zastupiteľstvo v Babindole 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 v znení
neskorších predpisov
zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2017
a. d a ň za psa
b. daň za užívanie verejného priestranstva
c. daň za predajné automaty
d. daň za nevýherné hracie prístroje
e. daň za jadrové zariadenia
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa,
dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje
a dane za jadrové zariadenia na území obce Babindol.
DAŇ ZA PSA
§2
SADZBA DANE

Správca dane určuje sadzbu dane 5,00 eur za jedného psa za kalendárny rok. Takto určená sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
DAŇ Z UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§3
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A ICH UŽÍVANIE

1) Verejnými priestranstvami v obci Babindol sú priestranstvá pozdĺž všetkých miestnych
komunikácií na území obce, priestranstvá pozdĺž štátnej cesty, priestranstvá v okolí miestneho ihriska,
kostola, domu kultúry a obecného úradu.
2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
(kolotoče), a iných atrakcií .....
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie vozidla
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§4
SADZBA DANE

2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,331 eura za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§5
POVINNOSTI DAŇOVNÍKA

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane okrem identifikačných údajov fyzických
a právnických osôb, ktoré verejné priestranstvo užívajú, aj účel a miesto užívania verejného
priestranstva, deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva ( v čase od –do ), výmeru v m2
užívaného verejného priestranstva, v lehote 3 dni pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti .
§6
OSLOBODENIE OD DANE

Od dane za užívanie verejného priestranstva sa uplatní oslobodenie:
a) v prípade skládkovania stavebného materiálu alebo zariadenia na verejnom priestranstve
priľahlom k stavebnému pozemku - sa oslobodzuje fyzická alebo právnická osoba max. na dobu troch
rokov od obdŕžania právoplatného stavebného povolenia.
b) v prípade užívania verejného priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej
autobusovej dopravy v obci , ktorým bolo obcou vydané súhlasné stanovisko na parkovanie.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§7
SADZBA DANE

Sadzba dane je 66,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§8
ROZSAH A SPÔSOB VEDENIA PREUKÁZANEJ EVIDENCIE

1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu
obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.
2) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v
lehote stanovenej vo výzve.
3) Daňovník - prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§9
SADZBA DANE

Sadzba dane je 66,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 10
ROZSAH A SPÔSOB VEDENIA PREUKÁZANEJ EVIDENCIE

1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti
začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

názov firmy, resp. meno prevádzkovateľa, adresu
deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

2) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v
lehote stanovenej vo výzve.
3) Daňovník - prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov:
a. názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b. adresa,
c. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
§ 11
SADZBA DANE

Sadzba dane je v obci Babindol, ktorého zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v Mochovciach v pásme nad 2/3 polomeru ........ 0,0006 eura za m2.
§ 12
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
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§ 13
OZNAČENIE DANE

Platbu miestnej dane je daňovník povinný označiť variabilným symbolom, uvedenom v rozhodnutí o
vyrubení dane.
§ 14
ZÁVEREČNĚ USTANOVENIE
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Babindol sa na tomto VZN uznieslo dňa: 07.12.2016.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2017.
3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie
č.4/2015 o dani za psa, dani zaužívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje a
dani za jadrové zariadenia na kalendárny rok 2016.

Ing. Peter Ďurica
Starosta obce Babindol
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