Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč
o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč
Obec Podbranč, Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 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 § 36 a súvisiacich ustanovení 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 Podbranč

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Podbranč.
(2) Obec Podbranč na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky :
a) daň z nehnuteľností – túto daň upravuje samostatné VZN
b) daň za psa
c) daň za ubytovanie
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poplatok upravuje samostatné VZN
(4) Zdaňovacím obdobím všetkých miestnych daní a poplatku je kalendárny rok.
Čl. 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 na sprevádzanie nevidomej osoby.
(2) Daňovníkom je fyzická 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 2 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
.
Čl. 3
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie FO v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,20 EUR za osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(6) Daň vyberá a ručí za ňu prevádzkovateľ
(7) Prevádzkovateľ j povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb.

(8) Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť daň bez vyrúbenia do 15. dňa po skončení roka na účet
obce Podbranč, vedenom v Prima banke, a.s., č. ú. 501 544 0001/5600, variabilný symbol : 351 04,
alebo v hotovosti do pokladne obce.
Čl. 4
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“).
(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) Sadzba dane je 20,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne :
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja,
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
štatutárny zástupca, prevádzkovateľ).
(8) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
(9) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
II. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENA
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podbranč zo dňa 12.12.2011.
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13.12.2012 uznesením č. 88/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

…...……………………
Ing. Milan Kadlíček
starosta obce
Vyvesené dňa: 14.12.2012
Zvesené dňa:
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