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VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

N A R I A D EN I E

OBCE VOZOKANY
č. 2/2020
O MIESTNYCH DANIACH
na kalendárny rok 2021

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vozokany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Vozokanoch dňa 07.12. 2020 a bolo schválené na základe uznesenia č. 90/10/2020 pod bodom 2.
a nadobúda účinnosť od 01.01.2021

Obec Vozokany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 36, § 43 a § 59 zákona 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 s účinnosťou od 01. 01. 2021
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VOZOKANY číslo 2/2020

OBCE

OMIESTNYCH
DANIACH
na kalendárny rok 2021

§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo vo Vozokanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, 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 z a v á d z a
s účinnosťou od 01. 01. 2021 tieto miestne dane :
1. daň za psa,
2. daň za užívanie verejného priestranstva
3. daň za ubytovanie,
4. daň za predajné automaty,
5. daň za nevýherné hracie a prístroje

Prvá časť
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
l. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
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 postihnutým.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Ročná sadzba dane je 2,00 eura za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§6
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti /nadobudnutie psa, zánik vlastníctva psa,
stratu, úhyn a pod./ preukazuje daňovník do 30 dní od vzniku týchto skutočností písomným dokladom,
ktorý je možné nahradiť čestným vyhlásením.
3. Prihlásením psa do evidencie vzniká daňovníkovi povinnosť uviesť všetky údaje v zmysle predmetného
tlačiva.
4. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka
je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník alebo držiteľ psa
povinný bezodkladne oznámiť na Obecnom úrade vo Vozokanoch. Správca dane vydá vlastníkovi alebo
držiteľovi novú známku. Povinnosť vlastníka a držiteľa je pri odhlásení psa evidenčnú známku vrátiť
§8
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 rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane najneskôr 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.
§9
Označenie platby

Daňovník označí platbu – daň za psa:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
špecifický symbol - 200

Druhá časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Vozokany, t. j. všetky miestne komunikácie a iné spevnené a nespevnené plochy pozemkov, ku ktorým má
obec Vozokany vlastnícke právo, príp. iné právo hospodárenia a ktoré neboli prenajaté podľa osobitného
zákona.

§ 11
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 12
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2.
§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,165 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 15
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane,
najneskôr jeden deň pred vznikom daňovej povinnosti.
2. Daň sa vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
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.

§ 16
Označenie platby
Daňovník označí platbu – daň za užívanie verejného priestranstva:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk

Tretia časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 17
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,20 € na osobu a prenocovanie.

§ 18
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) 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 už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
(2) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je
povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
(3) Platiteľ dane ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
- obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi a lebo zástupcovi na doručovanie
písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 Z. z., adresu a názov
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 19
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane a náležitosti
potvrdenia o zaplatení dane
(1) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce Vozokany
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za
ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviska všetkých ubytovaných osôb s adresami ich
trvalého pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu) .
(2) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa
odseku 1
(3) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum odkedy do kedy bolo prechodné ubytovanie
poskytnuté a výšku dane.
§ 20
Spôsob a lehota odvodu dane
(1) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné
oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom okrem identifikačných údajov uvedie aj počet prenocovaní a
výšku dane za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území obce Vozokany
samostatne.
(2) Náležitosti oznámenia podľa odseku 1 stanoví správca dane na tlačive „ Oznamovacia povinnosť k
dani za ubytovanie“.
(3) Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia štvrťroka
za predchádzajúci štvrťrok.
(4) Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na
účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na
základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

Štvrtá časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 21
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 22
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 36,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
§ 25
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie
predajných automatov
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat
štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je
automat umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania predajného automatu. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam
predajných automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§ 26
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
3. 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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti sú nasledovné:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
c) rodné číslo fyzickej osoby, IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,
d) kontaktné číslo telefónu, faxu,
e) názov (druh) a počet predajných automatov,
f) miesto (adresa) prevádzkovania predajného automatu,
g) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
h) dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
i) výrobné číslo predajného automatu,
j) dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

§ 27
Označenie platby

Daňovník označí platbu – daň za predajné automaty
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
špecifický symbol - 300

Piata časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 28
Predmet dane
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 29
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 30
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 31
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 36,00 eur
§ 32
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie
nevýherných hracích prístrojov
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj
štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou, kde je
prístroj umiestnený, druhové označenie prístroju, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania prístroju. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam prístrojov,
ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§ 33
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
3. 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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

4. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti daňovníka sú nasledovné:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
c) rodné číslo fyzickej osoby, IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,
d) kontaktné číslo telefónu, faxu,
e) miesto (adresa) prevádzkovania prístroja,
f) názov (druh) a počet prístrojov,
g) dátum začatia prevádzkovania prístroja,
h) dátum ukončenia prevádzkovania prístroja,
i) výrobné číslo prístroja,
j) dátum, miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.
§ 34
Označenie platby
Daňovník označí platbu - daň za nevýherné hracie prístroje:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
špecifický symbol - 400

Šiesta časť
§ 35
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Prechodné a záverečné ustanovenia sa uplatňujú v zmysle trinástej časti zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho
noviel.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie číslo 2/2019 o miestnych daniach zo dňa 11.12.2019.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach na rok 2021 uznieslo dňa 07.12.2020 uznesením číslo 90/10/2020.

§ 36
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.

Jaroslav Bazala
starosta obce
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