Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019
obce Vyšný Kubín
o miestnych daniach na území obce Vyšný Kubín
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Obec Vyš n ý K ub í n

Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01 Vyšný Kubín

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Kubín na základe originálneho výkonu samosprávy
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich
ustanoveniach zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
§2
Základné ustanovenie
1. Obec Vyšný Kubín ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou
od 01.01. 2020 miestnu daň z nehnuteľností za podmienok, ako sú určené zákonom a
týmto VZN.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé druhy
miestnych daní, jednotlivé sadzby miestnych daní, vznik a zánik povinnosti platenia
miestnych daní, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, úľavy a oslobodenie od miestnych daní,
spôsob a lehotu na uplatnenie daňovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie
miestnych daní, ako aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní na území obce Vyšný
Kubín (ďalej len „obec“).
§3
Druhy miestnych daní
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kubíne podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
č. 582/2004 Z.z. zavádza s účinnosťou od 01.01.2020 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
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DRUHÁ ČASŤ
§4

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalý trávny porast
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvorie, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
§6
Hodnota pôdy a pozemkov
1. Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m2 podľa § 4 ods. 1 je stanovená pre katastrálne
územie obce Vyšný Kubín v prílohe č. 1 a 2 k zákonu č.582/2004 Z.z. nasledovne:
Okres
Číslo KÚ
Názov KÚ
OP
TTP
503
871 541
Vyšný Kubín
0,1161 €
0,0205 €
2. Správca dane určuje v súlade s § 7 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov nasledovné hodnoty pozemkov za 1 m2:
- záhrady, zastavané plochy a nádvorie, ostatné plochy: 1,32 €
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy: 0,0331 €
- stavebný pozemok: 13,27 €
§7
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Vyšný Kubín ročnú sadzbu dane z
pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,5%,
b) záhrady 0,6%,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,6 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,5 %,
e) stavebné pozemky 0,6 %.
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§8
Výpočet dane z pozemkov
1. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady ako súčin výmery pozemku, hodnoty 0,1161 € a sadzby uvedenej
v paragrafe 7 tohto VZN.
2. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je záhrada, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy, ako súčin výmery pozemku, hodnoty 1,32 € a sadzby uvedenej v §7
tohto VZN.
3. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je trvalý trávnatý porast ako súčin
výmery pozemku, hodnoty 0,0205 € a sadzby uvedenej v §7 tohto VZN..
4. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je lesný pozemok, na ktorý je
hospodársky les, rybník s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
ako súčin výmery pozemku, hodnoty 0,0331 € a sadzby uvedenej v §7 tohto VZN.
5. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je stavebný pozemok, ako súčin
výmery pozemku, hodnoty 13,27 € a sadzby uvedenej v §7 tohto VZN.
DAŇ ZO STAVIEB
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Vyšný Kubín v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
§ 10
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
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§ 11
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,07 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,50 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,40 EUR za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
d) 0,40 EUR za samostatne stojace garáže,
e) 0,40 EUR za stavby hromadných garáží,
f) 0,33 EUR za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,70 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 0,50 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,07 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,07 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
4. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie
než 0,80m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode
stavby.
5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1
a príplatok za podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
§ 12
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 10 a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 11.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa
§ 10 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 11 zvýšenej o súčin počtu ďalších
podlaží a príplatku za podlažie podľa § 11 ods. 2. Do počtu ďalších podlaží pri
výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé
nadzemné podlažie.
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3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 11 ods.
1 a príplatok za podlažie podľa § 11 ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí
dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej
časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin
počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa §11 ods. 2.

DAŇ Z BYTOV
§ 13
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a
nebytové priestory.
2. Daňovník dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu. Ak sú byty alebo
nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§14
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 15
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,07 EUR byty, nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
b) 0,40 EUR nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely.
§ 16
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §14 a ročnej sadzby dane z bytov
podľa §15.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§ 17
Oslobodenie od dane
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky vo vlastníctve a prenájme obce Vyšný Kubín , ktorá je správcom dane,
b) pozemky vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi
Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
d) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných
minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
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e) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzača, nadzemné časti zariadení na
rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích plynov,
f) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
g) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,
prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým
stupňom ochrany,
h) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
i) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Od dane zo stavieb a bytov sú oslobodené:
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady
a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
3. Od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené pozemky a stavby, alebo ich časti
slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie
náboženských obradov Evanjelickou cirkvou a. v. V Leštinách a Rímsko-katolíckou
cirkvou, farnosť D. Kubín, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo
vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe
Slovenskej akadémie vied , ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným
školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v
zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
§ 18
Zníženie dane
1. Správca dane poskytne na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod
zníženia nasledovné zníženie dane:
a) 50 % z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú osamelo žijúci občania starší ako 75
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
b) 50 % zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve osamelo žijúcich občanov
starších ako 75 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50 % z garáží vo vlastníctve osamelo žijúcich občanov starších ako 75 rokov, alebo
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu
2. Pri súbehu znížení dane podľa ods. 1 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.
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3. Skutočnosti, zakladajúce nárok na priznanie daňovej úľavy podľa tohto nariadenia je
povinný daňovník preukázať nasledovnými dokladmi:
- fotokópiu preukazu ZŤP, ZŤP/S,
- doklad o vlastníctve motorového vozidla (fotokópiu technického preukazu vozidla).
Doklady, preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník
správcovi dane do 31.januára príslušného kalendárneho roka, t.j. do termínu predloženia
daňového priznania.
§ 19
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok.
§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem prípadu nadobudnutia
nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti,
alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 21
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 66,-€ a právnickej osobe 666,-€ je
splatná naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 66,-€ a právnickej osobe 666,-€ je
splatná v troch splátkach a to:
33 % dane do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
33 % dane do 31. júla
a 34 % dane do 30. októbra bežného roka , na ktorý sa daň vyrubuje.
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4. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
5. Správca dane z nehnuteľností nevyrubí daň daňovníkovi ak jej hodnota nepresiahne
hodnotu 2,50 € vrátane.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 22
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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 občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§ 23
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 6 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome na území celej obce,
b) 6 EUR za psa chovaného v rodinnom dome na území obce,
c) 8 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
§ 24
Správa dane , registračná známka
1. Miestne príslušnou obcou je obec Vyšný Kubín na území ktorej je pes chovaný.
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
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.
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4. Daňovník je povinný si vyzdvihnúť registračnú známku , ktorou je povinný označiť
svojho psa. V prípade straty známky je vlastník povinný neodkladne stratu ohlásiť na
obecný úrad, ktorý vydá náhradnú registračnú známku. V prípade straty známky je
vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na obec, ktorá vydá náhradnú
registračnú známku za úhradu vo výške 1,00 €.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Predmet dane
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 Vyšný Kubín . Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú
pozemky, ktoré obec Vyšný Kubín prenajala podľa osobitného zákona21).
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, rozkopávka miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
vykonávanie plánovanej údržby inžinierskych sietí (plánované opravy inžinierskych
sietí sú tie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie – líniové stavby), trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 27
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 28
Sadzba dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva,
ktorá je určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a
každý aj začatý deň nasledovne:
1. 0,10 EUR/m2 a deň pre účely ambulantného predaja tovaru,
2. 0,10 EUR /m2 a deň na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
príležitostných služieb,
3. 0,05 EUR /m2 a deň pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných
posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa),
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4. Za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných
a iných zariadení:
a) palivá 0,05 EUR /m2 a deň,
b) stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia 0,04 EUR /m2 a
deň,
c) veľkoobjemové kontajnery (VOK) 0,04 €/m2 a deň.
5. Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie reklamných, propagačných a
informačných stojanov, kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva 0,05
€/m2 a deň.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva.
§ 30
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. 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.
§ 31
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby,
ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie, usporiadané bez vyberania
vstupného,
b) akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,
c) akcie, na ktorých sa finančne podieľa Obec Vyšný Kubín ,
d) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
e) umiestnenie stavebného lešenia za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových
domov,
f) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch.
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PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 32
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.(kategorizácia zariadení určuje
zák.č.419/2001 Z.z.)
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 33
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 34
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.
§ 35
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "Knihe ubytovaných".
Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.
§ 36
Ohlasovacia povinnosť a splatnosť dane
1. Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30
dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje
identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby
prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť je
platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15dní odo dňa kedy vznikli.
2. Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane do 15
dní po ukončení mesiaca ktorý nasleduje po poslednom dni štvrťroka t. j. 15.01.,
15.04., 15.07., 15.10. a do tohto termínu aj daň uhradiť na účet obce alebo do pokladne
Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne.
3. Daň za ubytovanie sa nevyrubuje platobným výmerom.
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ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (napr. automat na nápoje).
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
§ 38
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 39
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane :
a) 50 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok ,
b) 166 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok , ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
§ 37
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká
dňom skončenia jeho prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
4. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné
oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
5. Daň obec vyberá do pokladne obce pred začiatkom prevádzkovania.

Strana 13 z 15

6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne
každého predajného automatu osobitne a to výrobné číslo predajného automatu,
prevádzkovateľa a dátum začatia prevádzky, dátum ukončenia prevádzkovania.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 38
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.
§ 39
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 40
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 50 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.
§ 41
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
4. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
listom na Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
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5. Daň obec vyberá do pokladne obce pred začiatkom prevádzkovania
6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja a to výrobné číslo nevýherného hracieho
prístroja

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní vykonáva obec Vyšný Kubín prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce.
2. Platitelia jednotlivých miestnych daní sú povinní oznámiť všetky údaje potrebné k
výpočtu, vyrubeniu a kontrole miestnych daní ako aj zmeny údajov súvisiacich s
výškou daní.
3. Daňovníci sú povinní vyrubenú daň uhradiť na účet obce Vyšný Kubín, poštovou
poukážkou resp. v hotovosti do pokladne obce.
4. Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane
z nehnuteľnosti zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti udelením príklepu.
5. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych
daniach č.582/2004 a na zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov.
§ 43
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce: č. 05/2013 o miestnych daniach z 12.12.2012.
§ 44
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kubíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa
11.12.2019 uznesením č. 10/08/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
Vo Vyšnom Kubíne dňa 11.12.2019

Ing. Antonín Zámečník
starosta obce
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