VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o miestnych daniach na rok 2017

Obec Vlčany v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 22, § 30, § 37, § 44, § 52
a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
toto

všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlčany č. ...................
o miestnych daniach na rok 2017
Článok I.
§1
Základné ustanovenia
(1) Obec Vlčany, ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto všeobecne záväzným
nariadením zavádza s účinnosťou od 1.1.2017 nasledovné miestne dane:
a) daň za psa
b) daň za uţívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) daň za predajné automaty.
§2
Predmet úpravy VZN
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie sadzieb miestnej dane za
psa, dane za uţívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za nevýherné
hracie prístroje a dane za predajné automaty na základe zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok II.
Daň za psa
§3
Sadzba dane
(1) Základné ustanovenia o dani za psa, ako predmet dane, základ dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti za psa, pojem daňovník upravuje osobitný právny predpis.1
(2) Správca dane určuje sadzbu dane za psa na území obce Vlčany vo výške 3,50 € za
kaţdého jedného psa chovaného fyzikou alebo právnickou osobou za kalendárny rok.
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§ 22 aţ § 29 zákona č. 582/2004 Z. z.

§4
Oslobodenie od dane
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa pre fyzickú osobu – samostatne
ţijúceho dôchodcu vo veku nad 70 rokov, ktorá je vlastníkom alebo drţiteľom psa.
Článok III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§5
Predmet úpravy
(1) Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného
priestranstva.2 Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného naradenia sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vlčany, a to :
a) parcela reg. „E“ par. č. 1441/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
71 654 m² evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny
odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Ţelezničná, Botkaköz)
b) parcela reg. „C“ par. č. 1441/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
3 353 m² evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny
odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Marhaálló)
c) parcela reg. „C“ par. č. 69/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1
951 m² evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor
pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (verejné priestranstvo pred OcÚ)
d) parcela reg. „C“ par. č. 991/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
3 334 m2 a parcela reg. „C“ par. č. 996/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 722 m2, evidované na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny
odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (dvor obecného úradu)
e) parcela reg. „C“ par. č. 1441/54, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
5 106 m2 evidované na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny
odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Lóger, Ţandárska)
f) pozemky - verejné priestranstvá vo vlastníctve obce Vlčany
vyuţívané na
podnikateľské účely.
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§6
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje za uţívanie verejného priestranstva za kaţdý aj začatý m2 osobitne
uţívaného verejného priestranstva a kaţdý aj začatý deň v nasledovnom rozsahu:
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie sluţieb v dočasných posedeniach pred
trvalou prevádzkovou jednotkou za obdobie od 1.5. do 30.9.
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie sluţieb v dočasných posedeniach pred
trvalou prevádzkovou jednotkou bez predaja alkoholických nápojov za obdobie od
1.5. do 30.9.
za uţívanie verejného priestranstva za kaţdý m2 pri uskutočňovaní výkupu zeleniny
a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúcej zo ţivnostenského listu, ako aj vystavenie
tovaru za kaţdý aj začatý deň
za umiestnenie skládky (stavebného materiálu). Pri skládkach materiálu do 30 dní sa
daň neúčtuje, ak bol vydaný predchádzajúci súhlas obce Vlčany
za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií:
 na parcele reg. „C“ par. č. 1441/5 špecifikovanej v § 5 ods.1 písm. b) tohto
všeobecne záväzného nariadenia (3 353 m2 * 0,05)
 na parcele reg. „C“ par. č. 69/1 špecifikovanej v §5 ods.1 písm. c) tohto
všeobecne záväzného nariadenia (1 951 m2* 0,05)
za umiestnenie pojazdnej predajne a zariadenia so ţivými zvieratami (teráriá, akváriá a
pod.)

0,10 €
0,05 €
0,05 €

0,02 €
0,05 €
0,05 €
0,25 €

(2) V prípade konania príleţitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa stanovujú
sadzby dane za uţívanie verejného priestranstva špecifikovaného v § 5 ods. 1 písm. a) aţ
e) tohto všeobecne záväzného nariadenia za kaţdý aj začatý m² osobitne uţívaného
verejného priestranstva a kaţdý aj začatý deň v nasledovnom rozsahu:
€/m2/deň
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie sluţieb občerstvenia (jedlá, alkoholické a
nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
3m x 2 m= 6m2 – 1 miesto s elektrickou energiou ďalej len „EE“)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské
výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, praţená kukurica, varená kukurica,
syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, biţutéria
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské
výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, praţená kukurica, varená kukurica,
syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, biţutéria
3m x 2 m (s EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky, domáce
potreby, textil, obuv, koţená galantéria, kozmetika, drogistický tovar, športové potreby,
hobby potreby , hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný spotrebný tovar
3m x 2 m (bez EE)

12,00 €

5,00 €

6,50 €

5,00 €

za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: drevené výrobky, keramika, okrasné kríky,
balené bio výrobky, prírodná kozmetika, ozdobné vankúše, sušené bylinky, med,
medovníky, cukrovinky, lupienky, balóniky
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: drevené výrobky, keramika, okrasné kríky,
balené bio výrobky, prírodná kozmetika, ozdobné vankúše, sušené bylinky, med,
medovníky, cukrovinky, lupienky, balóniky
3m x 2 m (s EE)

3,00 €

4,50€

za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých výrobkov a kníh
3m x 2 m ( bez EE)

2,00 €

za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých výrobkov a kníh
3m x 2 m (s EE)
prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné
3mx2m

3,00 €
2,00 €

§7
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného uţívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) V oznámení daňovník uvedie:
a) Identifikačné údaje:
 fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého
pobytu
 podnikateľ/právnická osoba - názov alebo obchodné meno, miesto podnikania alebo
sídlo, IČO, identifikačné údaje štatutárneho orgánu podľa písm. a) tohto odseku
všeobecne záväzného nariadenia
b) účel uţívania verejného priestranstva
c) miesto uţívania verejného priestranstva podľa § 5 ods. 1 písm. a) aţ f) tohto
všeobecne záväzného nariadenia
d) dobu uţívania verejného priestranstva
e) veľkosť umiestneného zariadenia (jeho výmera) na verejnom priestranstve.
§8
Oslobodenie od dane a zníženie
(1) Od dane za uţívanie verejného priestranstva podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
sú oslobodené fyzické a právnické osoby za umiestnenie zariadenia slúţiaceho na:
a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez vyberania
vstupného,
b) podujatia, z ktorých celý výťaţok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné
účely,
c) podujatia, na ktorých sa finančne podieľa Obec Vlčany,
d) prezentáciu výroby ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach.

Článok IV.
Daň za ubytovanie
§9
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Základné ustanovenia o dani za ubytovanie, ako predmet dane, základ dane, pojem
daňovník, pojem platiteľ dane, upravuje osobitný právny predpis. 3
(2) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny uţ ohlásených údajov
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(3) Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
ţivnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná linka,
telefónne číslo mobil
f) názov ubytovacieho zariadenia, adresa ubytovacieho zariadenia
g) celková ubytovacia kapacita zariadenia
h) meno a priezvisko a funkciu zodpovednej osoby
i) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná
linka/telefónne číslo mobil štatutárneho orgánu
j) dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia/dátum skončenia činnosti
ubytovacieho zariadenia.
§ 10
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie vo výške 0,50 €.
§ 11
Oslobodenie od dane
(1) Od dane za ubytovanie sú oslobodené fyzické osoby vo veku do 15 rokov. Podmienkou na
uplatnenie oslobodenia fyzickej osoby vo veku do 15 rokov ţivota od platenia dane je
predloţenie dokladu o veku fyzickej osoby, napr. preukaz poistenca.
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§ 12
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob vyberania dane
(1) Prevádzkovateľ zariadenia (platiteľ dane) je povinný viesť knihu ubytovaných alebo
elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného
b) dátum narodenia ubytovaného, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane za
ubytovanie podľa § 11 tohto všeobecne záväzného nariadenia
c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu
preukazujúceho identitu ubytovaného
d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci
f) počet prenocovaní kaţdého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ zariadenia povinný zapisovať v deň
ubytovania, pričom ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ
zariadenia povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii
ubytovaných ihneď po odchode daňovníka.
(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za
predchádzajúci kalendárny mesiac
b) uhradiť daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do
pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci
kalendárny mesiac,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predloţiť poţadované
doklady podľa osobitného zákona,4
d) vydať na poţiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie
o zaplatení dane obsahuje identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku
zaplatenej dane, obdobie a počet prenocovaní v zariadení.
Článok V.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 13
Sadzba dane
(1) Základné ustanovenia o dani za nevýherné hracie prístroje ako predmet dane, základ dane,
pojem daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje osobitný právny predpis.5
(2) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 75 € za jeden nevýherný hrací prístroj
za kalendárny rok.
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§ 14
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Vlčany, ako
správcovi dane v lehote do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik
daňovej povinnosti v lehote 30 pracovných dní od dňa zániku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný v oznámiť v uvedenej lehote aj zmeny ohlásených údajov podľa ods.
2 tohto paragrafu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Písomné oznámenie o začatí prevádzkovania alebo o ukončení prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja obsahuje:
a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
ţivnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo prevádzkovateľa
f) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná
linka/telefónne číslo mobil
g) dátum začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov/dátum skončenia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
h) označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený
i) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
(3) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných
hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje
o štatutárnom orgáne.
(4) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predloţiť evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.
(5) Daňovník je povinný označiť kaţdý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, na ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, typ
a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, evidenčné číslo predelené správcom dane.

Článok VI.
Daň za predajné automaty
§ 15
Sadzba dane
(1) Základné ustanovenia o dani za predajné automaty ako predmet dane, základ dane, pojem
daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje osobitný právny predpis.6
(2) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 75 € za jeden predajný automat na kalendárny
rok.
§ 16
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie predajných automatov
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Vlčany, ako
správcovi dane v lehote do 30 odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej
povinnosti v lehote 30 odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný v
oznámiť v uvedenej lehote aj zmeny ohlásených údajov podľa ods. 2 tohto paragrafu tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Písomné oznámenie o začatí prevádzkovania alebo o ukončení prevádzkovania predajného
automatu obsahuje:
a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
ţivnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo prevádzkovateľa
f) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná
linka/telefónne číslo mobil
g) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu/dátum skončenia
prevádzkovania predajného automatu
h) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený
i) typ a výrobné číslo predajného automatu.
(3) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných
automatov v rozsahu údajov:
a) typ a výrobné číslo predajného automatu
b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
c) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa predajného automatu v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje
o štatutárnom orgáne.
(4) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predloţiť evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.
(5) Daňovník je povinný označiť kaţdý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, na
ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
6
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podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné číslo
predajného automatu, evidenčné číslo predelené správcom dane.
Článok VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2017.
(2) Obec Vlčany si vyhradzuje právo kontrolovať správnosť vypočítanej výšky miestnych
daní.
(3) Kontrolu dodrţiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci
obecnej samosprávy a príslušníci Obecnej polície.
(4) Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 14.12.2016, uznesením č. .........
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN o miestnych daniach na rok 2017 sa ruší
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vlčany č. 9/2016 o miestnych daniach na rok 2016.

.............................................
Ing. Gyula Iván
starosta obce Vlčany

