Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľovce – Krnišov
o miestnych daniach
č. 2 /2015
§1
Základné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach – Krnišove 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 z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto miestne dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
PRVÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1) 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 zvierať
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
zdravotným postihnutím
§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
Sadzbu dane obec stanovuje takto:

a) za psa v rodinnom dome v intraviláne obce
b) za psa v rodinnom dome v extraviláne a
v časti Jalšové a Tepličky
c) za psa v podnikateľských objektoch

5,00 €/rok
3,30 €/rok
7,00 €/rok

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§7
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom obce Kráľovce – Krnišov sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Patria k nim najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, parky, trávnaté
plochy, plochy verejnej zelene, športoviská a pod.
3/ Verejným priestranstvom nie sú priestranstvá vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
alebo pri ktorých sú fyzické osoby a právnické osoby ich správcami, alebo tie ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
§8
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§9
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
.
§10
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
(prezentácia služieb, výrobkov, poskytovanie služieb a pod.)

0,33€/m²

b) umiestnenie stavebného zariadenia
(lešenia, zariadenia staveniska, skládky stavebného materiálu a pod.) 0,33€/ m²
c) umiestnenie predajného zariadenia

0,66€/ m²

d) iné využitie verejného priestranstva

0,066/ m²/deň

§ 11
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
Správca dane ustanovuje, že od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) za umiestnenie zariadenia ekologického charakteru na zber separovaného odpadu a
druhotných surovín (kontajnery a pod.) a za umiestnenie zberných nádob na komunálny
odpad,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia ( lešenia, zariadenia staveniska, skládky stavebného
materiálu a pod.) po dobu, na ktorú udelil súhlas OcÚ Kráľovce Krnišov, avšak nie dlhšie
ako 365 dní za obdobie 3 rokov.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 13
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného využívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť
splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
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 zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§14

Záverečné ustanovenia
1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2014 zo dňa 14.12.2014
2/ Obecné zastupiteľstvo obce Kráľovce – Krnišov sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 11.12.2016
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016

V Kráľovciach – Krnišove dňa: 11.12.2016

.....................................................
Ľubomír Slančík
starosta obce

