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Obec  Selice  v súlade  s ustanovením  §  6  ods.1  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004
Z.z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre územie obce Selice
                                                          v y d á v a 

V Š E O B E C N E    Z Á V A Z N É    N A R I A D E N I E
O B C E     S E L I C E

O      M I E S T N Y C H     D A N I A C H

                           Ú V O D N É      U S T A N O V E N I E 
    1.  Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní:
     a/ daň za psa
     b/ daň za užívanie verejného priestranstva
     c/ daň za predajné automaty
     d/ daň za nevýherné hracie prístroje. 

2. Základné   ustanovenia   o  horeuvedených  miestnych    daniach   sú   uvedené
v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších  predpisov,  ktoré  upravujú
daňovníka miestnych daní, predmet dane, základ dane, sadzbu dane, ktoré môže obec
týmto  všeobecne  záväzným nariadením  určiť,  vznik  a zánik  daňovej  povinnosti,
vyrubenie a platenie dane.

Čl.  I
D A Ň     Z A   P S A

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.
       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 na sprevádzanie nevidomej osoby,
d/ pes, ktorého vlastní 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 za jedného psa  a kalendárny rok je    5,- eur.
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      5.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiac nasledujúceho po
mesiaci,  v ktorom  daňovník  nadobudol  psa  a zaniká  prvým  dňom  mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie vlastníkom alebo držiteľom psa.
       6. Daňovník je povinný oznámiť  vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní  odo dňa  vzniku daňovej  povinnosti.   V oznámení  daňovník uvedie  označenie
vlastníka psa (meno, priezvisko, adresa) a označenie psa (rasu, farbu, veľkosť).
       7.  Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Daň sa platí do pokladne obecného úradu
alebo na účet obce.

Čl. II
DAŇ  ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1.  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva.    Verejným priestranstvom na účely  tohto zákona nie  sú
pozemky, ktoré obec prenajala. 
      2. Verejným priestranstvom na účely dane sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie 
zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia,  zariadenia  cirkusu,  zariadenia  lunaparku  a iných  atrakcií,  umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
       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 alebo parkovacie miesto. 

6. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva nasledovne:
a/  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
     predajného zariadenia                                                      0,066 €/m2 a deň
b/  za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
     atrakcií                                                                             0,165 €/m2 a deň 
c/  za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu     0,05 €/m2 a deň
d/  za trvalé parkovanie  vozidla mimo stráženého
     parkoviska                                                                         0,033€/m2 a deň
e/  za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní
     mobilnej predajnej činnosti fyzickým a právnickým osobám
     - bez dopravného prostriedku                                          0,20 €/m2 a deň
     - osobným motorovým vozidlám                                     0,25 €/m2 a deň
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     - osobným motorovým vozidlám s prívesom                    0,30 €/m2 a deň
     - nákladným motorovým vozidlám                                   0,35 €/m2 a deň 
f/  trvalé parkovanie motorového vozidla                            0,33 €/hodina a park.m.

-  parkovanie  autobusov,  nákladných  vozidiel  nad  3,5   t,  poľnohospodárskych
vozidiel mimo vyhradeného priestoru uvedeného v bode  9 
                                                                                              66,- €/mesiac,

       7. Daňová povinnosť vzniká  dňom začatia osobitného užívania verejného 
priestranstva  a zaniká dňom  osobitného skončením užívania verejného priestranstva.
       8.  Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Daň sa platí do pokladne obecného úradu
alebo na účet obce.
        9. Určuje  sa na trvalé parkovanie autobusov, nákladných vozidiel nad 3,5 t, 
poľnohospodárskych strojov priestory: na ul. Jatovská – pri parku,  ul. Mlynská – pri
štadióne, za dodržania platných právnych predpisov.
       10.  Užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný oznámiť najneskôr 
v deň  vzniku  daňovej  povinnosti.  V oznámení  uvedie  názov priestoru  verejného
priestranstva, čas užívania, výmeru užívania v m2 a parkovacie miesto.

Čl. III
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

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

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

3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane vo výške 100,- € za 1 predajný

automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných

automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
       6. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Daň sa platí do pokladne obecného úradu
alebo na účet obce.

7.    Prevádzkovateľ  je  povinný  označiť  každý  predajný  automat  štítom
s uvedením

týchto údajov:  a/   názov firmy, resp. meno podnikateľa, 
                   b/  adresa, 

                         c/   dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
8.  Prevádzkovanie predajného automatu je daňovník povinný oznámiť do 5 dní 

od začatia prevádzkovania.
9. Daňovník v oznámení uvedie miesto prevádzkovania, identifikačné údaje 
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prístroja (typ a výrobné číslo), dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, spôsob
vedenia preukázanej evidencie na účely dane. 

Čl. IV
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.

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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Obecné zastupiteľstvo určuje  sadzbu dane  vo výške 100,-€/1 nevýherný 

hrací prístroj a kalendárny rok. 
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích

prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
      7.  Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Daň sa platí do pokladne obecného úradu
alebo na účet obce.
      8.  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj so štítom
s uvedením týchto údajov:  a/   názov firmy, resp. meno podnikateľa, 

                                      b/  adresa, 
                                            c/   dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

9. Prevádzkovanie nevýherného hracieho automatu je daňovník povinný 
oznámiť do 5 dní od začatia prevádzkovania.

10.  Daňovník v oznámení uvedie miesto prevádzkovania, identifikačné údaje 
prístroja (typ a výrobné číslo), dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, spôsob
vedenia preukázanej evidencie na účely dane. 

Čl. VII
OZNAMOVACIA  POVINNOSŤ     

1.    Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za 
psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do
30  dní  od  vzniku  daňovej  povinnosti.  ďalších  zdaňovacích  obdobiach  je  daň  na
zdaňovacie  obdobie  splatná  bez  vyrúbenia  do  31.  januára  tohto  zdaňovacieho
obdobia. 
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2.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník 
oznámi  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. 

Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

      1.  Obecné zastupiteľstvo zrušuje nariadenie VZN o miestnych daniach  č. 15/08-
A-4 zo dňa 12. decembra  2008.  

2. Obecné zastupiteľstvo obce Selice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach  uznieslo dňa    10.  decembra 2019.  
      3.  Toto všeobecne  záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. januára
2020.

V Seliciach, dňa  11. decembra 2019

                                                                                      Igor   M A N D Á K  
                                                                                          starosta obce   
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