OBEC RADOŠOVCE
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. podľa zákona. č.
582./2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Radošovce

Všeobecné záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE
č. 4 / 2017
o miestnych daniach
na území obce Radošovce

:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1 – Účel nariadenia
Účelom tohoto nariadenia je ustanoviť druhy miestnych daní vyberaných v obci Radošovce a
upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 2 – Druhy daní
(2) Obec Radošovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň za psa,
b/ daň za užívanie verejného priestranstva,
c/ daň z ubytovania,
d/ daň za predajné automaty,
e/ daň za nevýherné hracie prístroje,
f/ daň za jadrové zariadenie.
TRETIA ČASŤ
PRVÁ HLAVA
Daň za psa
Článok 3 – Predmet dane
Predmetom dane je pes starší jako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
Článok 4- Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a/vlasníkom psa,
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
Článok 5 – Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 6 – Dadzba dane
Sadzba dane je 7,- Euro za jedného psa a kaledárny rok.
Článok 7 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnost vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 3 a zaniká posledním dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.

Článok 8 – Oznamovacia povinnost a platenie dane
1. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov na Obecný
úrad v Radošovciach do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň za psa vyrúbi obec
rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
Obecnému úradu v Radošovciach najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
podľa čl. 7, Obecný úrad v Radošovciach 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.
3. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si na Obecnom úrade v Radošovciach registračnú známku
pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili. Prvá známka je zdarma, pri strate je
ďalšia za úhradu. Stratu známky je držiteľ povinný ohlásiť do 30 dní odo dňa jej straty na
Obecnom úrade v Radošovciach.
4. Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu písomne nahlísiť do 30 dní odo dňa jej vzniku na
Obecný úrad v Radošovciach.
5. Spôsob preukázania vzniku daňovej povinnosti:
- potvrdenie o kúpe psa
- čestné prehlásenie o nadobudnutí psa
6. Spôsob preukazovania zániku daňovej povinnosti:
- potvrdenie o utratení psa
- čestné prehlásenie o uhynutí psa
7. Daň sa platí bezhotovostným prevodom na účet správcu dane 24823212/0200, IBA: SK38
0200 0000 0000 2482 3212.
Článok 9 – Oslobodenie
1. Od dane je oslobodený:
a/ pes, kterého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
b/ pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku.
2. Oslobodenie podľa ods. 1 písm. a,b musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať do 30
dní od vzniku nároku na oslobodenie.
3. Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.
DRUHÁ HLAVA
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Radošovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva .
3. 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 a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
6.Sadzbu dane je 0,166 Euro za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m 2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Radošovciach - a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť
Obecnému úradu v Radošovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Miestnu daň obec vyrubí platobným rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje
nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

TRETIA HLAVA
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická soba, ktorá sa v zaradení odpatne prechodne ubytuje.

3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá při nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. O
zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
6. Daň prevádzkovateľ odvádza Obecnému úradu nasledovným spôsobom:
prevodným príkazom na účet Obce Radošovce a to v lehotách:
do 30.6.
do 31.12. kalendárneho roka.
ŠTVRTÁ HLAVA
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 33,19 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Sadzba dane je 331,94 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba tovaru
obsahuje alkohol a cigarety.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherních hracích prístrojov a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
PIATA HLAVA
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje bevydávajú 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.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherních hracích prístrojov.
5. Sadza dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a/ 331,94 Eur za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
b/ 165,97 Eur za mechanický hrací prístroj – biliard
c/ 49,79 Eur za mechanický hrací prístroj – stolný futbal
d/ 49,79 Eur za mechanický hrací prístroj – stolný hokej
e/ 33,19 Eur za mechanický prístroj – šípky

f/ 16,60 Eur za elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v ods. a/ až e/
tohoto ustanovenia.
6. Oznamovaciu povinnost si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Radošovciach.
7. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.
8. Písomné oznámenie pri zániku dańovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
9. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
ŠIESTA HLAVA
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
1 Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť
kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na
účely tejto dane neprihliada.
4. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Výmera katastrálneho územia obce Radošovce je 7280316 m².
5. Zastavané územie obce Radošovce je situované v pásme od zdroja ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-2 v Jaslovských Bohuniciach :
1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia
Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
(6) Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0039 eur za m2
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
(8) 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.
Oznamovaciu povinnost si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na obecný úrad v Radošovciach.

Písomné oznámenie při vzniku daňovej povinnosti obsahuje –identifikačné údaje daňovníka,
mena alebo názov prevádzky, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia
na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kdey a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia jako názov zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň
začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za
uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
(9) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa ods.(4) a sadzby dane podľa ods. (6) tohto ustanovenia.
(10) Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca
dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť
dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 10 – Zrušovacie a prechodné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2013
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce.
Článok 11 – Účinnosť
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Radošovce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa
14.12.2016 uzn.4/2016-7
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017
Návrh VZN bol vyvesený dňa 23.11.2016
Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2016

Remenár Miroslav
starosta obce

