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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Červený Kláštor
číslo 6/2011
o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 o miestnych daniach) sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie):

o miestnych daniach
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy a druhy

1.

Týmto nariadením Obec Červený Kláštor (ďalej len Obec) pre územie obce:
a) ustanovuje miestne dane,
b) určuje sadzbu, spôsob vyberania daní a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane alebo poplatku a odpustenie poplatku.

2.

Obec zavádza a ukladá na svojom území 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.

3.

Pre účely tohto nariadenia sa za územie obce Červený Kláštor považuje katastrálne územie Červený Kláštor
a časť katastrálneho územia Lechnica.

§2
2

Zdaňovacie obdobie

1.
2.

3.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b) ,e), f) tohto nariadenia je kalendárny rok.
Pre miestnu daň uvedenú v § 1 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia je zdaňovacím obdobím:
a) doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo,
b) doba (každý aj začatý deň), počas ktorej skutočne parkuje motorové vozidlo na vyhradenom
priestranstve.
Pre miestnu daň uvedenú v § 1 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia je zdaňovacím obdobím počet prenocovaní, počas
ktorých sa fyzická osoba odplatne prechodne ubytuje v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a)
b)
c)

daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Daňovník

1.

2.

Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je:
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len kataster),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, zapísaný
v katastri,
Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívané právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak:
ba) nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov
a nájomca je zapísaný v katastri,
bb) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
bc) má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

3.
4.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov
je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani.

§5

3

Predmet dane

1.

2.

3.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných
účelových komunikácií,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3
zákona o miestnych daniach a poplatku.
Pre určenie charakteru pozemku a jeho zaradenie do príslušnej skupiny sa postupuje podľa § 6 ods. 3, 4, 5, 6 a 7
zákona o miestnych daniach a poplatku.

§6
Základ dane

1.
a)

,

Základom dane z pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za jeden m2. Podľa prílohy č. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
v obci Červený Kláštor hodnota pôdy:
a) pre katastrálne územie Červený Kláštor – orná pôda: 0,1603 €
- ttp :
0,0448 €
b) pre katastrálne územie Lechnica –

– orná pôda: 0,1852€
- ttp:
0, 0245€
Základom dane z pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku, ktorá sa určuje vo výške 0,156 €/m2. Takto určená hodnota pozemku sa
použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

2.

Základom dane z pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemkov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za jeden m2 zistenej podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach
a poplatku je v obci Červený Kláštor hodnota:
a)
záhrady, zastavané plochy a nádvoria........................................ 1,32 € /m2,
b)
ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov................................ 1,32 € /m2,
c)
stavebné pozemky ..................................................................... 13,27 € /m2

§7
Sadzba dane

1.

Ročnú sadzbu dane z pozemkov upravuje Obec Červený Kláštor na území obce v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,60 %,
b) trvalé trávnaté porasty na 0,66 %,
c) záhrady na 0,70 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,33 %,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,33 %,
f) zastavané plochy a nádvoria na 0,70 %,
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2.
3.

g) stavebné pozemky na 0,44 %,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,70 %.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 6 a ročnej sadzby dane podľa § 7ods. 1.
Ročná sadzba dane určená podľa odseku 1 sa od 1. januára 2013 každoročne zvyšuje o 3,3%.

DAŇ ZO STAVIEB
§8
Daňovník

1.

Daňovníkom dane zo stavieb je:
a) vlastník stavby,
b) správca stavby vo vlastníctve štátu,
c) správca stavby vo vlastníctve obce,
d) správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku, (ďalej len vlastník stavby).
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú nájme, je daňovníkom nájomca.
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1. až 2., je daňovníkom fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá stavbu
skutočne užíva.
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní za
daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani.

§9
Predmet dane

Pre účely tohto nariadenia sa pri určení predmetu dane zo stavieb použijú ustanovenia § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona
o miestnych daniach a poplatku.
§ 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.
§ 11
Sadzba dane

1.

Ročnú sadzbu dane zo stavieb Obec upravuje na území obce Červený Kláštor takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu na 0,047 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,047 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,239 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,239 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,637 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy,
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f)

2.
3.
4.

5.
6.

7.

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,100 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,292 € na každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
Ročná sadzba dane určená podľa odseku 1 sa od 1. januára 2013 každoročne zvyšuje o 3,3%
Pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia Obec určuje ročnú
sadzbu dane vyššiu o 0,026 €.
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že
stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto nariadenia považuje časť stavby vymedzená
podlahou a strešnou konštrukciou.
Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším
bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 2 a príplatok za podlažie podľa
ods. 3, daň sa určí 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. Pomerná časť základu dane
sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej
ploche stavby.
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 10 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 11. Ak ide
o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 10 a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 11 ods. 1, zvýšený o súčin podľa ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 11 ods. 3.

DAŇ Z BYTOV
§ 12
Daňovník

1.

2.

Daňovníkom dane z bytov je:
a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
b) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
c) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
d) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len vlastník
bytu)
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane
z bytov je jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani.

§ 13
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome sú byty alebo nebytové priestory, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby.
§ 14
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 15
Sadzba dane

1.

Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.
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2.

3.

Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 Obec upravuje na území obce Červený Kláštor takto:
a) byty na 0,058 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy,
b) nebytové priestory na 0,177 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.
Ročná sadzba dane určená podľa odseku 2 sa od 1. januára 2013 každoročne zvyšuje o 3,3%

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 16
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Od dane sú oslobodené:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Červený Kláštor,
b) pozemky a 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,
c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov, vo
vlastníctve cirkví,
Obec Červený Kláštor oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje na rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. a II. stupňa,
c) pozemky v chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok
d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby
(prvej prebierky),
e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie
v oblasti pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich
postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, pozemky rekultivované
investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, rokliny, výmole,
vysoké medze s kroviskami alebo kamením, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej
vegetácie, nelesné pozemky s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
Obec Červený Kláštor oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
a) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazov 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.
Ak v prípade viacpodlažnej je oslobodená len časť stavby pri určení základu dane sa postupuje podľa § 17 ods. 5
zákona o miestnych daniach a poplatku.
Daňovník v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada prostredníctvom Obecného úradu
v Červenom Kláštore o oslobodenie v lehote do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku podmienok oslobodenia od
platenia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia a každú týchto skutočností
je povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane doloží:
a) list vlastníctva
b) držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný preukaz.
Obec Červený Kláštor znižuje o 100 % daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi sú občania, ktorí
v zdaňovanom období dovŕšia vek 80 rokov a starší, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, resp. na
trvalé bývanie.

§ 17

1.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom
daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti.
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2.

3.

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Pre ďalšie podmienky vzniku a zániku daňovej povinnosti platia ustanovenia § 18 zákona o miestnych daniach
a poplatku.
§ 18
Daňové priznanie

1.
2.

3.
4.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia..
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive
(príloha č. 1 nariadenia). To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
Daňovník je povinný v priznaní a prílohách uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a je povinný
daň si sám vypočítať.
Daňovník je povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje sú chránené podľa osobitného
predpisu.
§ 19
Vyrubenie dane

1.
2.

3.
4.

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal
priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
Obec Červený Kláštor nebude vyrubovať ani vyberať daň nižšiu ako 1,00 €.

§ 20
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a:
a)

2.
3.

ak ide o daňovníka prevádzkujúceho pôdohospodársku produkciu v troch splátkach, a to 10 % dane do
31. mája, 30 % do 30. septembra a 60 % do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája a 30. novembra
bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje sumu 67,00 € a právnickej osobe sumu 670,00 € je splatná
naraz.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§ 21
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Predmet dane

1.
2.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane 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,

§ 22
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a)
b)

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

§ 23
Základ a sadzba dane

1.
2.

Základom dane je počet psov.
Sadzba dane za jedného psa na zdaňovacie obdobie kalendárneho roka na území obce Červený Kláštor je 6,00 €

§ 24
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.

Obec Červený Kláštor oslobodí od dane za psa:
a) majiteľa alebo držiteľa psov ozbrojených zložiek,
b) majiteľa alebo držiteľa záchranárskych psov.

§ 25
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1.
2.
3.
4.
5.

Správcom dane za psa je Obec, na území ktorej je pes chovaný.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

ŠTVRTÁ ČASŤ
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DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 26
Verejné priestranstvá a predmet dane

1.

Verejnými priestranstvami pre účely tejto dane sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2.
3.

plochy na pozemku par. č. 69/1,863/2 pred kultúrnym domom, obecným úradom, hasičskou zbrojnicou
plocha parkoviska pred ČOV1 na parcele č. 683/1
plocha parkoviska pri NKP na parcele č.698/2
plochy v predpolí NKP Kláštor kartuziánov – trhové miesto,
plochy areálu v priestoroch amfiteátra
plocha v miestnej časti Smerdžonka – p.č. 836/1,848
nábrežné pozemky brehov Dunajca – p.č. 664, 867/2
miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy na území obce Červený Kláštor
neknihované parcely v intraviláne obce

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého resp. riadeného parkoviska a podobne.

§ 27
Daňovník

Daňovníkom je fyzická a lebo právnická osoba, ktoré verejné priestranstvo užíva.
§ 28
Základ a sadzba dane

1.
2.

3.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívanie užívaného verejného priestranstva v m2.
Obec Červený Kláštor určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,65 €,
b) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,35 €,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,13 €,
d) za umiestnenie skládky 0,13 €,
e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého resp. riadeného parkoviska 0,033 €.
Za umiestnenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb podľa VZN č. 3/2010 na trhovom mieste sa určuje daň
vo výške 4,00 € za každý aj začatý deň.

§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
užívania verejného priestranstva.
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2.

3.

Daňovník je povinný písomne oznámiť na OcÚ Červený Kláštor začatie osobitného užívania verejného
priestranstva v lehote tri dni pred začatím užívania, najneskôr však v deň začatia užívania na predpísanom
tlačive.
Daň je splatná:
a) pri užívaní podľa § 28 ods. 2 písm. a), b), c) a d) pri oznámení začatia osobitného užívania verejného
priestranstva, najneskôr však v deň nasledujúci po dni, keď bolo užívanie ukončené,
b) pri užívaní podľa § 28 ods. písm. e) pri oznámení začatia trvalého parkovania na predpokladané obdobie
jeho trvania.

§ 30
Oslobodenie od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane
Od tejto dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:
a)
b)
c)

na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva(napr. dreva, uhlia), ak
užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni,
na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30
dní,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, ak ide o parkovanie vozidla, ktoré slúži na prepravu ťažko
zdravotne postihnutej osoby.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 31
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 33
Základ dane a sadzba dane

1.
2.
3.
4.

Základom dane je počet prenocovaní.
Obec určuje na území obce Červený Kláštor základnú sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a jedno
prenocovanie.
Základná sadzba dane uvedená v bode 2) pre autocampingy sa znižuje o 0,10 € , t.j. na sadzbu 0,40 € na osobu a
jedno prenocovanie.
Poplatok neplatí vlastník ubytovacieho zariadenia, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie.

§ 34
Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
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§ 35
Daňová povinnosť a platenie dane

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti na OcÚ Červený Kláštor do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.
Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných fyzických osôb - knihu ubytovaných.

Kniha ubytovaných musí obsahovať:
a) meno a priezvisko ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného,
c) trvalý pobyt ubytovaného
d) dátum začatia a ukončenia ubytovania,
e) obchodné meno a sídlo platiteľa dane,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie knihy.
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na jeho výzvu knihu ubytovaných.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, ktorý je v zariadení prechodne odplatne ubytovaný doklad o zaplatení
dane, ktorej musí obsahovať:
a) číslo dokladu,
b) dátum vydania,
c) kto vystavil doklad a kto prijal zaplatenú daň,
d) komu bol vystavený doklad,
e) počet prenocovaní,
f) výška zaplatenej dane,
g) pečiatka zariadenia a podpis oprávnenej osoby, ktorá doklad vystavila.
Doklad o zaplatení dane môže byť:
a) samostatný (obsahujúci len čiastku za daň),
b) spoločný (sú v ňom aj ďalšie úhrady súvisiace s prenocovaním, výška dane musí byť uvedená
a vyčíslená samostatne).
Doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uschovať pre daňové účely 10 rokov od vystavenia.
Platca dane je povinný daň zaplatenú daňovníkom odviesť obci, ktorá je správcom tejto dane - mesačne, a to vždy
do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 36
Predmet dane

Premetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné
automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 37
Daňovník
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Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 38
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 39
Sadzba dane

Obec Červený Kláštor určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a)
b)
c)

za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe najviac 10 druhov tovaru 16,60 € za kalendárny rok,
za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe viac ako 10 druhov tovaru 33,20 € za kalendárny rok,
za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe aj alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky 100,00 € za
kalendárny rok.

§ 40
Daňová povinnosť a platenie dane

1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti na OcÚ Červený Kláštor do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.
4. Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá musí
obsahovať:
a) dátum začatia prevádzkovania,
b) dátum ukončenia prevádzkovania,
c) druh, typ a názov,
d) výrobné číslo,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru,
f) miesto umiestnenia.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole povereným pracovníkom obce.

5.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré je daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

SIEDMA ČASŤ

13

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 41
Predmet dane

1.

2.

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).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 42
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 43
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 44
Sadzba dane

Obec Červený Kláštor určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a)
b)
c)
d)

20,00 € na kalendárny rok za jeden elektronický prístroj na počítačové hry,
33,20 € na kalendárny rok za jeden mechanický prístroj – biliard, stolný futbal, stolný hokej,
50,00 € na kalendárny rok za jeden mechanický prístroj – šípky,
33,20 € za iný hrací prístroj.

§ 45
Daňová povinnosť a platenie dane

1.
2.

3.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti na OcÚ Červený Kláštor do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá musí
obsahovať:
a) dátum začatia prevádzkovania,
b) dátum ukončenia prevádzkovania,
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c)
d)
e)
0

druh, typ a nAzov,
virobn6 dislo,
obsah skladby pon0kaneho tovaru,
miesto umiestnenia.
Evidenciu je dariovnik povinni na vyzvu obce predlozit pri kontrole poverenim pracovnikom obce

Ak daiove povinnost zanikne v priebehu zdariovacieho obdobia a daiovnik to oznami pisomne sprAvcovi dane
najneskOr do 30 dni odo dia z6niku dar:ovej povinnosti spr6vca dane vrati pomernu dast dane za zost6vajfce dni
zdaiovacieho obdobia, za ktore le dai zaplatena. Narok na vr6tenie pomernej dasil dane zanika, ak daiovnik
v uvedenej lehote zanik daiovej povinnosti neoznami.

546
Spolodn6. prechodn6 a zaverean6 ustanovenia

1.

Daiovnici mozu pTatit miestne dane tirnito sposobmi:

a)
b)

Ce'veni Klaitor.
bezhotovostn!'m prevodom na tdet obce Cerveni' Klastor, d.29624562/0200 vedeny vo VUB, a.s.,
pobodka Sp. Be16
v hotovosti do ookladne obce

s47
zruSovacie ustanovenie

Dtiom 31. 12.2011 sarusi VZN e islo 2/2007 o miestnych daniach a m iestnom pop atku za
lzemi Obce CervenY Kl6stor

komu nelne odpady

.

s48
0einnosf

Toto Vseobecn6 z6vdznd nariadenie Obce Cerveni Kldstor o miestnych daniach bolo schvalen6 dria 15.12.2011
uznesenim

0Z

a. 41612011 a nadob[da ueinnosl 1'ianu*a20'12.

V Cervenom KldStore, 30. novembra 20t

1

lng. Stefan

DzurnY

starosta obce

,r

$

il

a DSO na

Doloiky:

.

Uvedeni' navrh vseobecne

Dia:01 .12.2011

.

Uvedend VZN bolo po jeho schvdlen

.

Uveden6 VZN nadobudlo

Diar r0'1,01.2012
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Príloha č. 1

DOHODA
Na základe § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sme sa ako spoluvlastníci dane z nehnuteľnosti:

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Podpis

1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................

dohodli, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na LV č.
..................... v katastrálnom území obce Červený Kláštor bude podávať a plniť daňovú povinnosť
nami určený zástupca a to:

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Podpis

.......................................................................................................................................................

V ...................................

Dňa: ....................................

