V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E DEKÝŠ
č. 1/2015
O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016
Obec Dekýš v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Obecné zastupiteľstvo v Dekýši 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 odpaodpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.januára 2016 ustanovuje
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

Čl.1
Daň z nehnuteľností
Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive vydanom Ministerstvom financií
Slovenskej republiky.
Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dekýši
v úradných hodinách pondelok ,utorok,streda,štvrtok,piatok od 7.3o hod. do 15,3o hod.
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa :
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
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DAŇ Z POZEMKOV
§1
Sadzba dane

1) Ročná sadzba dane
Sadzba dane a hodnota pozemkov je nasledovná :
orná pôda,chmeľnice,vinice,ovocné sady – 0,70 % zo základu dane 0,1510 eur/m2,
trvalé trávne porasty – 0,70 % zo základu dane 0,0248 eur/m2,
záhrady, – 0,50 %zo základu dane 1,3200 eur/m2,
lesné pozemky,na ktorých sú hospodárske lesy podľa platných cenových predpisov –
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa platných
cenových predpisov – 2,50 %,
e) zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy – 0,50 % zo základu dane 1,3200 eur/m2
f) stavebné pozemky - 0,50 % zo základu dane 13,2700 eur/m2.

a)
b)
c)
d)

DAŇ ZO STAVIEB
§2
Sadzba dane
a)jednopodlažné stavby na bývanie a ostatné stavby,ktoré tvoria príslušenstvo k hlavnej
stavbe je 0,041 eur za každý aj započatý m2 zastavanej plochy,
b)u viac podlažných stavieb na bývanie bude sadzba dane za každé ďalšie podlažie vo výške
0,033 eur za každý m2 príslušného podlažia stavby
c)stavby na pôdohospodársku produkciu,skleníky,stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie,stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 0,041 eur za každý aj započatý m2 zastavanej plochy,
d)stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,156 eur/m2 zastavanej plochy,
e)u viac podlažných stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu bude sadzba dane za každé ďalšie podlažie vo výške 0,033 eur za každý m2
príslušného podlažia stavby,
f)samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garážií a stavby určené,alebo
používané na tieto účely postavené mimo obytných domov 0,156 eur/m2 zastavanej plochy
g)priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie
a administratívu 0,182 eur/m2 zastavanej plochy,
h)stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,skladovanie a administratívu
0,41 eur/m2 zastavanej plochy,
i)ostatné stavby 0,149 eur/m2 zastavanej plochy
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§3
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1)Správca dane ustanovuje,že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v plnom
rozsahu na :
a) športoviská,
b) stavby cirkevných zariadení a pozemkov na ktorých sa nachádzajú. / kostoly /
2)Správca dane ustanovuje,že poskytuje oslobodenia od dane zo stavieb na bývanie,bytov a
garážií vo výške 25% prislúchajúcej dane držiteľom preukazu ZŤP,ZŤP-S.
Daňová úľava sa poskytne až po predložení najmä nasledovných dokladov :
- posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP,ZŤP-S a pod.).
Nárok na daňovú úľavu zaniká dňom,keď daňovník prestal spĺňať podmienky uvedené
v tomto všeobecne záväznom nariadení.

§4
Vyrubovanie dane
Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
§5
Platenie dane
1)Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru .
2)Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nad 16,596 eur v splátkach.
3)Vlastník nehnuteľnosti,ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť,ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností,zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom
nasledujúcim po dni,v ktorom nehnuteľnosť nadobudol.
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Čl. 2
Daň za psa
§6
Predmet dane
1)Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.Vek psa daňovník preukáže preukazom o pôvode psa alebo čestným
vyhlásením o veku psa.
2)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,

§7
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,ktorá je
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa,ak sa nedá preukázať,kto psa vlastní,
§8
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§9
Sadzba dane
Sadzba dane je určená za jedného psa a kalandárny rok nasledovne
a) 4,00 eur za psa
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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§10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 . a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci,v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§11
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2)Obec vyrubí daň platobným výmerom.Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,za ktoré bola daň
zaplatená.Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

Čl.3
Daň za užívanie verejného priestranstva
§12
Predmet dane
1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.

2)Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

3)Osobitným užívaním verejného priestranstva obce sa rozumie umiestnenie
predajného zariadenia,zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb,dočasné parkovanie
motorového vozidla a autobusu,umiestnenie cirkusu,lunaparku a iných atrakcií,umiestnenie
skládky.
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§13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právická osoba,ktorá verejné priestranstvo užíva.
§14
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je predajné miesto,parkovacie
miesto alebo výmera užívaného verejného zariadenia v m2.

§15
Sadzba dane
Sadzba dane je za :
a)predaj na verejnom priestranstve 0,995 eur za deň a jedno miesto/Ocú,požiarna
zbrojnica,park/
b)1,659 eur na deň za každý aj začatý m2 priestranstva užívaného na účely umiestnenia
cirkusu
lunaparku a iných atrakcií./park,pred Ocú/
c)pozemky ktoré využívajú občania na uloženie skládok /drevo,stavebný materiál .../
0,033 eur za 1m2 za každý začatí deň.
§16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobotného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§17
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)Daňovník je povinný
oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2)Obec vyrubí daň platobným výmerom.Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3)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.
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Čl.4
Daň za ubytovanie
§18
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení (ďalej len „ zariadenie „).
§19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba,ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§20
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§21
Sadzba dane

Sadzba dane je 0,663 eur na osobu a prenocovanie.
§22
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platiteľ dane je povinný štvrťročne najneskôr do 30 dní po uplynutí príslušného štvrťroku na
účely kontroly predkladať na obecný úrad evidenciu o počte poskytnutých prenocovaní a daň
V tejto lehote uhradiť na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Za preukazateľnú evidenciu sa považuje kniha návštev.
Čl.5
Daň za predajné automaty
§23
Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty,ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty).
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§24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§25
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§26
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 33,193eur ročne za predajný
automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru 10 a viac druhov tovaru.
§27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§28
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)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 mesiace zdaňovacieho obdobia,v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
V oznámení daňovník uvedie :
a) identifikačné údaje – názov firmy,resp.meno podnikateľa,IČO,sídlo
b) typ automatov
c) počet
d) miesto umiestnenia predajných automatov
e) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prevádzkovania predajných
automatov,správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená.
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§29
Oslobodenie od platenia dane
Daň za predajné automaty sa neplatí za automaty umiestnené v školských zariadeniach.

Čl.6
Daň za nevýherné hracie prístroje
§30
Predmet dane
1)Predmetom dane za nevýherné 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“).
2)Nevýherné hracie prístroje sú
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje,elektronické prístroje,automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba,ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§32
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§33
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 16,596 eur.
§34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
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§35
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)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 mesiace zdaňovacieho obdobia,v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
V oznámení daňovník uvedie :
a) identifikačné údaje – názov firmy,resp.meno podnikateľa,IČO,sídlo
b) typ nevýherných hracích prístrojov
c) počet
d) miesto umiestnenia nevýherných hracích prístrojov
e) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia,za ktoré bola daň zaplatená.
Čl.7
§36
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Dekýši dňa 15.12.2015 uznesením č.6/2015 a nadobúda účinnosť od 1.januára 2016 a ruší
VZN č.11 z 28.10.2012 .

V Dekýši dňa 15.12.2015
Vyvesené dňa 30.11.2015
Zvesené dňa 15.12.2015
Jozef Bucha v.r.
starosta obce

