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Ivan Dunka
Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Richnava v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona 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 o miestnych
daniach“)
v y d á v a pre územie obce Richnava toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3/2017
o miestnych daniach na území obce Richnava
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú
podmienky ukladania miestnych daní na území obce Richnava.
(2) Obec Richnava na svojom území ukladá tieto miestne dane.
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa ods. 2 písm. c) a d) je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Richnava, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu.
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce.

c) Trhové miesto pri Materskej škole Richnava č. 260.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb;
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií;
c) umiestnenie skládky;
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
§3
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§4
Sadza dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 eur za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§5
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva obci Richnava, a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
(2) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť obci
Richnava skutočnosť, že užívanie osobitného verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 a 2 urobí daňovník podľa obsahu prílohy č. 1 tohto
nariadenia.
§6
Spôsob vyberania dane
Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní – do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní – mesačnými splátkami,
pričom termín a spôsob splátok určí správca dane v rozhodnutí o vyrubení dane.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§7
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§8
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,50 eur na osobu a prenocovanie.
§9
Lehota a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa dane, spôsob vedenia evidencie
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Platiteľ dane oznámi správcovi dane v lehote do 3 dní poskytnutie odplatného
prechodného ubytovania, s uvedením počtu osôb a počtu prenocovaní.
(3) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“, tu uvedie :
por. č. meno a priezvisko ubytovaného , dátum ubytovania od... do.... ,počet
prenocovaní, sumu dane zaplatenej za ubytovanie , dátum zaplatenia dane a dátum
odvedenia dani obci.
§ 10
Spôsob vyberania a platenia dane
(1) Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia,
v hotovosti a v eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný
doklad s náležitosťami predpísanými predpismi o účtovníctve pre účtovný doklad .
(2) Daň odvádza obci prevádzkovateľ mesačne do 10 dní po uplynutí príslušného mesiaca
nasledovným spôsobom:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, alebo
b) v hotovosti do pokladne správcu dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane je 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 13
Povinnosti prevádzkovateľa predajného automatu
(1) Prevádzkovateľ predajného automatu je povinný viesť evidenciu predajných automatov
a označiť každý automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov, resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) doklad o nadobudnutí a dátum uvedenia do prevádzky a v prípade ukončenia
prevádzky aj dátum ukončenia prevádzkovania.
(2) Evidencia predajných automatov musí obsahovať :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
miesto umiestnenia predajného automatu,
výrobné číslo predajného automatu,
druh, typ a názov predajného automatu,
deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 14
Základ dane

(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 15
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 100 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 16
Povinnosti prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov a označiť
každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov, resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) doklad o nadobudnutí a dátum uvedenia do prevádzky a v prípade ukončenia
prevádzky aj dátum ukončenia prevádzkovania.
(2) Evidencia nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať :
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

d) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
e) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
f) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní vykonáva obec Richnava prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce Richnava.
(2) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. c) a d) tohto nariadenia možno zaviesť, zrušiť,
zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§ 18
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) V konaní vo veciach dane sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
(3) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Richnava sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Richnave dňa 15.12.2017.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Richnave.
(5) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzné
nariadenie č. 5/2016 zo dňa 15.12.2016 o miestnych daniach na území obce Richnava.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

V Richnave dňa

Ivan Dunka
starosta obce

Príloha č. 1 VZN č. 3/2017 o miestnych daniach

OZNÁMENIE VZNIKU / ZÁNIKU* DAŇOVEJ POVINNOSTI K DANI ZA
UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Daňovník:
Meno a priezvisko fyzickej osoby:
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby:
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:
.......................................................................................................................................................
Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):
.......................................................................................................................................................
alebo
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby:
.......................................................................................................................................................
Miesto podnikania alebo sídlo právnickej osoby:
.......................................................................................................................................................
IČO právnickej osoby:
.......................................................................................................................................................
Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):
.......................................................................................................................................................
týmto oznamuje správcovi dane vznik / zánik* daňovej povinnosti k dani za užívanie
verejného priestranstva nasledovne:
Spôsob užívania verejného priestranstva:
.......................................................................................................................................................
Účel a miesto užívania verejného priestranstva:
.......................................................................................................................................................
Výmera užívaného verejného priestranstva v m2:
.......................................................................................................................................................
Deň vzniku / zániku * daňovej povinnosti:
.......................................................................................................................................................
Predpokladaná doba užívania verejného priestranstva:
.......................................................................................................................................................
Daňovník týmto prehlasuje a svojím podpisom na tomto oznámení potvrdzuje, že:
- všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé, úplné a správne, a že si je vedomý
právnych následkov nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenia;
V ................................, dňa .....................
__________________________
podpis a pečiatka daňovníka

________________
* nehodiace sa škrtnite

