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OBEC VOLKOVCE, Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce Volkovce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOLKOVCE
č. 4/2020
O MIESTNYCH DANIACH
NA ÚZEMÍ OBCE VOLKOVCE
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní (ďalej len „miestne dane“) na území obce VOLKOVCE.
2. Obec VOLKOVCE na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za jadrové zariadenie.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.
§2
Daň za psa
1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely
a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane je 3 eurá za jedného psa. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce .
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

2.

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

4.

Daňovník 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.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za m2/deň. Paušálne
sadzby poplatku za užívanie verejného priestranstva sú odvodené zo sadzby dane
uvedenej v predchádzajúcej vete takto:
Poplatok za poskytovanie predajných služieb jednorázovo
2€
Poplatok za lunapark a iné atrakcie za deň
20 €

7.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

8.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

9.

Vyrúbená daň je splatná pri paušálnych sadzbách ihneď pri ohlásení, inak do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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10. 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.
11. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§4
Daň za predajné automaty
1.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu a sú umiestnené v priestroch prístupných verejnosti.

2.

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

3.

Základom dane je počet predajných automatov.

4.

Sadzba dane je 166 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

5.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

6.

Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§5
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 nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.

2.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
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3.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

4.

Sadzba dane je 83 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

5.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom sa skončilo jeho prevádzkovanie.

6.

Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§6
Daň za jadrové zariadenie

1.

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia a to aj po časť
kalendárneho roku.

2.

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej
energie.

3.

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Volkovce v m2, ktorá sa
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

4.

Sadzba dane je stanovená v ustanovení
neskorších predpisov.

5.

Daň vyrúbi správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň sa vypočíta ak súčin základu a sadzby dane.

6.

Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia

§ 70 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení

§7
Spoločné ustanovenia
1.

Správu miestnych daní vykonáva Obec Volkovce prostredníctvom starostu obce a
poverených zamestnancov Obce Volkovce.

2.

Postavenie povereného zamestnanca obce nemá hlavný kontrolór Obce Volkovce.
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§8
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce schválilo Obecné zastupiteľstvo
vo Volkovciach dňa 20. novembra 2020.

2.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o daniach na
území obce Volkovce sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Volkovce v znení neskorších zmien a doplnkov.

vo Volkovciach dňa 23.11.2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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