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Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa ust. §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 zákon
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 2017
tieto miestne dane:

§2
Druhy miestnych daní
Obec Novoť stanovuje na území obce Novoť nasledovné miestne dane (ďalej len dane):
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

daň z nehnuteľnosti (riešená samostatným VZN),
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.

§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 odst. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 tohto VZN
je kalendárny rok.

Druhá časť
§4
Daň za psa
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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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 držiteľ preukazu fyzickej
osoby, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
a s ťažkým zdravotným postihnutím.

§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§6
Sadzba dane a vyrubenie a platenie dane
Základom dane je počet psov.
Daň za 1 psa je 2 € ročne.
1) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 4 ods. 1 tohto VZN a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§8
Správa dane
Správcom dane je Obec Novoť, na ktorej území je pes chovaný.

Tretia časť
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§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmet dane
1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú plochy vo vlastníctve obce – miestne
komunikácie, parky, námestie obce, parkoviská.
2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to:
a) umiestnenie záhradného sedenia slúžiaceho na poskytovanie pohostinských služieb,
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, vykonávanie
ambulantného predaja na trhovom mieste, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií,
c) zriadenie staveniska a skládok materiálov všetkého druhu,
d) trvalé parkovanie osobného vozidla.

§ 10
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Daň platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvá na účely uvedené
v § 9, ods. 2.

§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje:
1) za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje pre prípad podľa § 9 ods. 2 písm. a)
0,40 € /m2/ deň
2) za užívanie verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja,
1,20 € /m2/deň
3) za umiestnenie cirkusov, technicko-zábavných a iných atrakcií,
0,05 € /m2/deň
4) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládka tuhých palív, stavebného a iného materiálu,
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0,40 € /m2/deň
0,70 € /m2/deň

a) na dobu kratšiu ako 3 dni
b) za každý ďalší začatý deň
5) za trvalé parkovanie osobného vozidla

0,04 € /m2/deň

§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 13a
Oznamovacia povinnosť
vyrubenia dane a platenia dane
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
na Obecnom úrade v Novoti najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný
bezodkladne oznámiť Obecnému úradu v Novoti skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
3) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

§ 13 b
Určenie dane podľa pomôcok
1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2) Ak daňovník nesplní daňovú povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí
základ dane a určí daň podľa pomôcok.
3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane
podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

§ 14
Správa dane
Správcom dane je Obec Novoť.
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Štvrtá časť
Daň za ubytovanie
§ 15
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení
(ďalej len “zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom,
kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov
a kúpeľných liečení, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub,
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom
dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 17
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,20 € na osobu a prenocovanie.

§ 19
Vyberanie dane a platenie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží správcovi dane k nahliadnutiu evidenciu
podľa predchádzajúceho bodu polročne, vždy do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po ukončení platby a príslušnú daň odvedie v tejto lehote na účet správcu
dane.
3) Obec vydá potvrdenie o zaplatení dane.
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4) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

§ 20
Správa dane
Správcom dane je Obec Novoť.

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný
začatie prevádzkovania oznámiť obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ďalej je
povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe hostí, ktorej strany
a riadky musia byť očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom
zdaňovacieho obdobia. Prevádzkovateľ zariadenia je zároveň povinný viesť riadnu evidenciu
tržieb za poskytovanie ubytovacích služieb v registračnej pokladni.

§ 21 a
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené osoby do 18 rokov.

Piata časť
Daň za predajné automaty
§ 22
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky verejnej dopravy.

§ 23
Daňovník
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Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 24
Základ a sadzba dane
1) Základom dane je počet predajných automatov.
2) Sadzba dane je:
a) 33,20 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac
10 druhov tovaru,
b) 66,40 € ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.

§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 26
Vyrubenie dane a platenie dane
1) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2) 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 dní zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
3) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

§ 27
Splnomocňovacie ustanovenia
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane.
2) Daňovník je povinný v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uviesť identifikačné údaje
daňovníka, technické údaje o predmetných predajných automatoch a miesto
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prevádzkovania predajných automatov. Daňovník je povinný doložiť k oznámeniu
fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu.
3) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
za jednotlivé predajné automaty:
a) typ a výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto prevádzkovania predajného automatu,
c) dátum začatia a ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
4) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) názov a identifikačné údaje daňovníka,
b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.

Šiesta 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 (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.

§ 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
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Sadzba dane, vyrubenie a platenie dane
1) Sadzba dane je 33,20 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
2) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať a zaniká dňom posledným dňom mesiaca v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 33
Splnomocňovacie ustanovenia
1) Daňovník je povinný umiestnenie nevýherného hracieho prístroja písomne oznámiť vopred
Obecnému úradu v Novoti najneskôr v deň jeho umiestnenia.
2) Daňovník je povinný v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uviesť identifikačné údaje
daňovníka, uviesť technické údaje o predmetných nevýherných hracích prístrojoch
a miesto prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Daňovník je povinný doložiť
k oznámeniu fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla nevýherných
hracích prístrojov.
3) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu za
jednotlivé nevýherné hracie prístroje:
a) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) dátum začatia a ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
4) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) názov a identifikačné údaje daňovníka,
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

§ 34
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Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
1) Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a dani za nevýherne hracie prístroje je
daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
daňové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
Taktiež je možne podať čiastkové daňové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie
v zmysle § 99b a § 99c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Siedma časť
§ 35
Všeobecné ustanovenia
1) Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní
podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - časť dvanásť
a časť trinásť a zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2) V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie
považuje za správny delikt v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a správca dane takto konajúcej osobe
uloží pokutu alebo vyrubí sankčný úrok v zmysle vyššie uvedeného zákona.
3) O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych daní resp. z nich plynúcich sankcií
rozhoduje príslušný správny orgán - Obec Novoť v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom obce.

§ 36
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Novoť sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach uznieslo dňa: 10. 6. 2016
3) VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady schválené obecným zastupiteľstvom v Novoti dňa 14. 12. 2015 stráca
účinnosť dňa 1. 1. 2017.
4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.

Mgr. František Poleta
starosta obce
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