Mesto Modrý Kameň v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 24 a §25 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ

č. 45/2006
o m i e s t n y ch d a n i a ch
ÚVODNÉ

USTANOVENIE

Miestnymi daniam, ktoré môže mesto ukladať sú:
I. daň za psa,
II. daň za užívanie verejného priestranstva,
III. daň za ubytovanie,
IV. daň za predajné automaty,
V. daň za nevýherné hracie prístroje.

I. časť - Daň za psa
§1
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
postihnutým.
Poznámka: V písmene c) sa upresňuje, a tým aj rozširuje vymedzenie psa, ktorý nepodlieha tejto dani, na psa so
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Vo všeobecnosti sa teda
oslobodenie od platenia dane za psa vzťahuje na všetky zdravotne postihnuté osoby chovajúce psa za podmienky,
že pes absolvoval špeciálny výcvik. Do tejto kategórie psov patrí aj pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie
nevidomej osoby, ale aj osoby telesného postihnutia prípadne duševného postihnutia. Skutočnosť, že ide o psa so
špeciálnym výcvikom preukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím osobitným potvrdením.

(3) Správca dane určuje v zmysle § 29 (Splnomocňovacie ustanovenie) zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že
predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím (s
preukazom ŤZP).
(4) Oslobodenie od dane za psa podľa toho paragrafu ods. 2 a ods. 3 je povinný preukázať vlastník alebo
držiteľ psa na Mestskom úrade v Modrom Kameni.
§2
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§3
Základ dane
(1) Základom dane je počet psov.

1

§4
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome a obytných blokoch je 150,- Sk
v meste Modrý Kameň a aj v častiach mesta Modrý Kameň, t.j. Riečky, Prše a Dolina.
(2) Sadzba dane za každého ďalšieho psa je 150,- Sk.
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes
dovŕšil 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný oznámiť, že vlastní psíka do 30 dní od dovŕšenia 6
mesiacov jeho veku a zároveň aj v tejto lehote zaplatiť daň. Ak teda daňovník nadobudne psa – šteňa, ktoré ešte
nedovŕšilo vek 6 mesiacov, nevzťahuje sa na neho ani oznamovacia povinnosť a ani daňová povinnosť.

(1)

(2)
(3)

(4)

§6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
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.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje na mestský úrad v Modrom Kameni a musí obsahovať tieto údaje:
meno a priezvisko vlastníka (resp. držiteľa) psa a jeho adresu trvalého pobytu.

§7
Správa dane
(1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
(2) Povinnosť platiť daň za psa sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý psa prihlási v inej obci a chová ho
v meste Modrý Kameň určitú časť roka. Na daňovníka sa vzťahuje oznamovacia povinnosť.
(3) Za obdobie, počas ktorého je pes chovaný v meste Modrý Kameň, daňovník zaplatí pomernú časť dane
za psa.
§8
Vyberanie dane
(1) Spôsoby vyberania dane sú nasledovné:
a/ v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b/ na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký Krtíš.

II. časť - Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva .
(2) Verejným priestranstvom na účely zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta Modrý Kameň.
(3) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú miestne a účelové komunikácie, parkoviská,
námestia, trhovisko a iné verejné plochy. Za verejné priestranstvo sú určené všetky verejnosti prístupné
pozemky v meste Modrý Kameň okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
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(4) 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 podobne.
(5) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak
súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves/ na tom istom
mieste.
§ 10
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m²
alebo parkovacie miesto.
§ 12
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a) 50,- Sk za každý aj začatý deň pri trhovom predaji potravín, ovocia, zeleniny, priesad, sadeníc, kvetov,
zvierat, zmrzliny, mäsa a mäsových výrobkov, nealkoholického občerstvenia a pod,
b) 100,- Sk za každý aj začatý deň pri trhovom predaji priemyselného tovaru /obuv, odevy, textil,
drogéria a pod./ a iného tovaru,
c) 100,- Sk za každý aj začatý deň pri trhovom predaji alkoholických nápojov aj spolu s inými druhmi
tovaru a pod.,
d) 50,- Sk za každý aj začatý deň za služby a práce, ako je výroba kľúčov, oprava dáždnikov a pod.,
e) 5,- Sk za 1 m² a za každý aj začatý deň pri zariadeniach cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
f) 5,- Sk za 1 m² a za každý aj začatý deň pri skládke pevných palív okrem prvých piatich dní,
g) 5,- Sk za 1 m² a za každý aj začatý deň pri skládke stavebného materiálu okrem prvých 30 dní,
h) 500,- Sk za rok – za zriadenie všetkých druhov dočasných stavieb určených pre garážovanie
motorového vozidla; s možnosťou zvýšenia dane, prípadne nariadenia ihneď odstrániť stavbu pri
nedodržaní kritérií, alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb alebo ich majetku a životného
prostredia,
i) 250,- Sk osobné a 500,- Sk nákladné vozidlo za mesiac – za trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska, na vyhradenom priestore z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité
vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby. Od tejto dane sú oslobodení invalidní občania, ktorí vlastnia
motorové vozidlo a ktorí nemajú k dispozícii na parkovanie vozidla priestor na vlastnom pozemku,
prípadne majú sťažený prístup.
j) 10,- Sk za 1 m² a za každý aj začatý deň – za súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak
motorového vozidla, príves, vlečka/ na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako 1 mesiac.
k) 200,- Sk za každý aj začatý deň pri trhovom predaji (stánky) na akciách organizovaných mestom
Modrý Kameň (Kultúrne a športové dni v Modrom Kameni, Gaštanové slávnosti v Modrom Kameni
a podobné podujatia).
(2) Pri osobitnom užívaní verejného priestranstva môže primátor znížiť (poskytnúť úľavu) na dani
za užívanie verejného priestranstva
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania
verejného priestranstva.
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§ 14
Správa dane
(1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

(1)
(2)
(3)

(4)

§ 15
Splatnosť a vyberanie dane
Daň za užívanie verejného priestranstva mesta Modrý Kameň je splatná dňom začatia užívania
verejného priestranstva a končí sa dňom ukončenia užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný po skončení užívania verejného priestranstva toto oznámiť obratom Mestskému
úradu v Modrom Kameni a verejné priestranstvo vyčistiť a dať do pôvodného stavu.
Daňovník je povinný daň uhradiť nasledovne :
a)
pri dlhodobom užívaní – štvrťročne do 15 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka,
b)
pri krátkodobom užívaní – v deň pri vydaní povolenia,
c)
pri trhovom predaji – vopred.
Spôsoby vyberania dane sú nasledovné:
a/ v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b/ na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký Krtíš.

III. časť - Daň za ubytovanie
§ 16
Predmet dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
Poznámka: Dani za ubytovanie podlieha každé odplatné prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, t.j.
takom, ktoré spĺňa podmienky podľa živnostenského zákona, a to aj bez ohľadu na skutočnosť, či majiteľ
takéhoto zariadenia vlastní živnostenské oprávnenie na túto činnosť alebo či spĺňa podmienky spôsobilosti
vykonávania viazanej živnosti na poskytovanie ubytovacích služieb. Ide o všetky ubytovacie zariadenia
vymedzené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Všetky ubytovacie zariadenia, ktoré sú
zatriedené do určitej kategórie podľa tejto vyhlášky, spĺňajú podmienky predmetu dane za ubytovanie.

§ 17
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 18
Základ dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní.
§ 19
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane v slovenských korunách na osobu a prenocovanie je 10,- Sk.
§ 20
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti a v slovenských korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(3) Daň prevádzkovateľ odvádza mestskému úradu v Modrom Kameni mesačne, a to tak, že do 10 dní
každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca platiteľ dane je povinný predložiť knihu ubytovaných na
kontrolu správcovi dane. Výška splatnej dane sa vypočíta podľa počtu ubytovaných za predchádzajúci
mesiac a je splatná v termíne do 10 – teho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
4

§ 21
Správa dane
(1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

IV. časť - Daň za predajné automaty
§ 22
Predmet dane
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej
len „predajné automaty“).
§ 23
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 24
Základ dane
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
§ 25
Sadzba dane
(1) Sadzba dane v slovenských korunách za jeden predajný automat a kalendárny rok je 2.000,- Sk,
okrem predajného automatu na predaj cigariet, kde je sadzba dane 5.000,- Sk .
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia
ich prevádzkovania.
§ 27
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) 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 podľa § 48 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(4) Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti, ktoré doručí daňovník na Mestský úrad v Modrom
Kameni, musí obsahovať nasledovné údaje:
a) názov firmy, resp. meno a priezvisko podnikateľa,
b) sídlo firmy, resp. adresa podnikateľa,
c) identifikácia predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
c) miesto prevádzkovania.
(5) Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti, ktoré doručí daňovník na Mestský úrad v Modrom
Kameni, musí obsahovať nasledovné údaje:
a) názov firmy, resp. meno a priezvisko podnikateľa,
b) sídlo firmy, resp. adresa podnikateľa,
c) identifikácia predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
c) miesto doterajšieho prevádzkovania.
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(6) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého
predajného automatu osobitne.
Poznámka: Úprava upresňuje platenie pomernej časti dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, pričom
zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. V danom prípade ide o zosúladenie platenia dane na dni, ak daňová
povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, s princípom zavedeným pri vrátení dane, kedy sa daň alebo
pomerná časť dane vracia za zostávajúce dni, za ktoré bola zaplatená.

§ 28
Vyberanie dane
(1) Spôsoby vyberania dane sú nasledovné:
a/ v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b/ na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký Krtíš.
§ 29
Správa dane
(1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

V. časť - Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 30
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.
§ 31
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 32
Základ dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 33
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 3.000,- Sk , vrátane biliardových stolov.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania .
§ 35
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť .
(2) 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 podľa § 56 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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(4) Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti, ktoré doručí na Mestský úrad v Modrom Kameni, musí
obsahovať nasledovné údaje:
a) názov firmy, resp. meno a priezvisko podnikateľa,
b) sídlo firmy, resp. adresa podnikateľa,
c) identifikácia nevýherného hracieho automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu,
c) miesto prevádzkovania.
(5) Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti, ktoré doručí na Mestský úrad v Modrom Kameni, musí
obsahovať nasledovné údaje:
a) názov firmy, resp. meno a priezvisko podnikateľa,
b) sídlo firmy, resp. adresa podnikateľa,
c) identifikácia nevýherného hracieho automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu,
c) miesto doterajšieho prevádzkovania.
(6) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného
hracieho automatu osobitne.
§ 36
Vyberanie dane
(2) Spôsoby vyberania dane sú nasledovné:
a/ v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b/ na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký Krtíš.
§ 37
Správa dane
(1) Správca dane je mesto Modrý Kameň, na území ktorého sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

VI. časť- Daňové konanie
1.
2.
3.

§ 38
Daňové konanie s riadi Zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní.
Za nesplnenie daňových povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto VZN bude
postupované v zmysle Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

VII. časť - Záverečné ustanovenia
§ 39
1. Ruší sa v plnom znení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 40/2004 o miestnych
daniach, ktoré bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21.12.2004 uznesením č.
10/2004.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 45/2006 o miestnych daniach bolo prijaté na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23. februára 2006 uznesením č. 13/2006.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 45/2006 nadobúda účinnosť dňom 10.03.2006.
V Modrom Kameni, dňa 08.02.2006
Vyvesené dňa:
08.02.2006
Zvesené dňa:
10.03.2006

.

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta
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