
                                                     
                                                           
  V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E  N Á N A  
                                                           č. 3/2021
                                  O  M I E S T N Y C H   D A N I A C H 
                                                na kalendárny rok 2022
                                                      

 Obec Nána v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších predpisov a zákona  NR SR  číslo   582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  
predpisov   u s t a n o v u j e
                                          
                                                               Čl. 1                                                      
                                                 Základné ustanovenie

              Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady    
na území obce Nána, okrem dani z nehnuteľností, ktorú  upravuje osobitné  všeobecne
záväzné  nariadenie obce Nána o dani z nehnuteľností.

                                                               Čl. 2
                                                Druhy miestnych daní

 Obec Nána na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky:
     a) daň za psa,
     b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
     c) daň za ubytovanie,
     d) daň za predajné automaty, 
     e) daň za nevýherné hracie prístroje.

                                                               Čl. 3
                                                         Daň za psa

(1) Predmetom dane (t. j. za čo sa daň platí) je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou
      alebo právnickou osobou. 

(2) Daňovníkom (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je fyzická osoba alebo právnická
     osoba, ktorá je:

-vlastníkom psa alebo
-držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Sadzba  dane  za  jedného  psa  držaného  v  rodinnom  dome, v byte,  vo  dvore  alebo  
   v záhrade je 8,00 €. V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane  násobí
   počtom psov.

(4)  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
      mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako 6mesiacov ). Zánik daňo- 
      vej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom 
      alebo držiteľom psa 

(6) Od dane je oslobodený daňovník, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
     zdravotným postihnutím so sprievodcom.



                                                             

                                                                 Čl. 4
                                   Daň  za  užívanie  verejného  priestranstva  

 (1) Verejným  priestranstvom  na  účely  tohto  nariadenia  sú verejnosti prístupné pozemky
 vo  vlastníctve alebo správe obce. 
     
(2) Predmetom  dane  je  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva , ktorým sa   rozumie  
umiestnenie   zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie   služieb,   umiestnenie   stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za riadenia lunaparku a iných atrakcií 
umiestnenie skládky, dočasné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia  alebo 
tabule na verejnom priestranstve.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.  

(4) Daňovník písomne alebo ústne požiada obecný úrad o súhlas na užívanie verejného
 priestranstva.

     
(5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom  priestranstve bez 
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely.   

 
(6) Sadzba  dane za užívanie verejného priestranstva, umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho
 na poskytovanie služieb a za umiestnenie stavebného a predajného zariadenia na verejnom
 priestranstve v obci sa platí za každý  začatý deň:
- krátkodobé užívanie ver.priestranstva (kratšie ako jeden mesiac) 1m2 plochy 0,50€/deň,
- dlhodobé užívanie ver.priestranstva (dlhšie ako jeden mesiac) 1m2 plochy 0,10€/deň.
        
(7) Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrúbi rozhodnutím

      
(8) Daňová   povinnosť    vzniká   začatím   užívania   verejného  priestranstva   a   zaniká 
ukončením  užívania  verejného priestranstva.  

                                                                                                       
                                                               Čl. 5 
                                                  Daň za ubytovanie 

(1)  Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759
      Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení.

(2)  Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

(3)  Základom dane  je počet  prenocovaní  ubytovanej osoby v ubytovacom zariadení.

(4)  Sadzba dane je 0,40 € za  jednu ubytovanú osobu a prenocovanie. 
       Daň pre správcu  vyberá od ubytovanej  osoby a  ručí za ňu daňovník.

(5)  Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písom-
       né oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci 
       mesiac.



                                                               Čl. 6 
                                                Daň  za  predajne  automaty
  
(1) Predmetom dane  za  sú  prístroje a automaty,  ktoré vydávajú  tovar  za  odplatu.

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

(3) Základom dane  je počet predajných automatov.  

(4) Sadzba dane za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok je 100,00 €.   

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných  automatov     
      a zaniká   dňom ukončenia  ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť  správcovi  dane  vznik daňovej povinnosti  do  30
     dní od vzniku daňovej povinnosti.

(7) Daňovník  oznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní  odo dňa
     zániku daňovej povinnosti.

                                                          Čl. 7
                                    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)  Za nevýherné  hracie prístroje sa považujú:
 a) elektronické prístroje na počítačové hry,  
 b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, 
 c) 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 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100,00 €.

    
(6) Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia  prevádzkovania nevýherných   prístrojov     
      a zaniká  dňom ukončenia ich prevádzkovania.  

 (7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti  správcovi dane  do     
 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.              

(8) Daňovník  oznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní  odo dňa
     zániku daňovej povinnosti.

                                                                                                                                    



                                                        Čl. 8
                                        Prechodné ustanovenia 

(1) Miestne daňové konanie začaté pred  01. januárom 2022  sa  dokončí podľa 
     doterajších predpisov. 

(2) Vznik   a    zánik    daňovej    povinnosti   a  práva  s  tým  spojené    vzniknuté
     do  nadobudnutia  účinnosti  tohto VZN sa budú posudzovať podľa  doterajších 
     predpisov . 

                                                           Čl.  9 
                                              Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce Nána
     sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach obce Nána na rok 2021 
     chválené dňa 10.12.2020 uznesením OZ č. 12/10122020.

(2) Obecné  zastupiteľstvo  obce  Nána sa  na  tomto  všeobecne záväznom nariadení
     o miestnych  daniach na  rok 2022  uznieslo dňa 01.12.2021 uznesením č. 16/01122021.

(3) Návrh VZN bol  zverejnený  dňa  15.11.2021  pred  rokovaním  obecného   zastupiteľstva
     v súlade s § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
     predpisov.   
                               
                                                         Čl.10                                                     
                                                      Účinnosť 
                                                                 
Toto  nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom v Náne 
a nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2022.                                 
                                                               

                                                                                              Dezider Molnár
                                                                                               starosta obce 

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 15.11.2021
Dátum zvesenia  návrhu VZN: 01.12.2021
Po schválení OZ vyvesené dňa: 02.12.2021


