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Obec Pohorelá v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 2 zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 u s t a n o v u j e
PRVÁ ČASŤ
§ 1 Úvodné ustanovenie
1.

Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 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 s účinnosťou
od 1. januára 2019 m i e s t n e d a n e:
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.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej
dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2019.
DRUHÁ

ČASŤ

DAŇ ZA PSA
§ 2 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok v obci Pohorelá 2,40 €. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 3 Predmet dane
1.

Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Pohorelá

na uliciach Clementisova, Za Potokom, M. R. Štefánika, Orlová, Partizánska, Pod Brezinou,
Jánošíkova, Nová, Športová, Školská, Kpt. Nálepku, Za Vŕšok, Jesenského, Hviezdoslavova,
Za Hronom a v miestnej časti Pohorelská Maša.
2.

Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné

priestranstvá na:
a)

umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve

obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky.

3.

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň vzniku začatia osobitného

užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného
priestranstva. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
§ 4 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
1.

základná sadzba dane je 1,00 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva

a každý aj začatý deň,
2.

za umiestnenie skládky palív a stavebných materiálov menej ako 5 dní 0,20 € za každý

aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

3.

sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska:

a)

za osobné motorové vozidlo a traktor je 0,1 € za každý aj začatý deň,

b)

za nákladné motorové vozidlo do 3 t je 0,5 € za každý aj začatý deň,

c)

za kamión, náves, autobus je 0,8 € za každý aj začatý deň,

d)

za obytný príves 0,3 € za každý aj začatý deň,

4.

daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez

vstupného alebo za akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
ŠTVRTÁ

ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 5 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,20 € na osobu a prenocovanie.
§ 6 Daňová povinnosť
1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného

ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2.

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo zániku daňovej povinnosti

správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Vyplnené tlačivo sa
doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
3.

Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických

osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany
a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí
obsahovať:
-

meno a priezvisko ubytovaného,

-

číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

-

trvalý pobyt,

-

dátum príchodu a odchodu.

Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo

ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
4.

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení

odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí
obsahovať:
-

číslo potvrdenia,

-

dátum vydania potvrdenia,

-

kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,

-

komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,

-

počet prenocovaní,

-

výška zaplatenej dane,

-

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov
od vystavenia potvrdenia.
§ 7 Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1.

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:

a)

v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,

b)

prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis
účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov
od vystavenia výpisu.

2.

Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

a)

v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

b)

bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo SK49 0900 0000 0003 0109 1874

vedený v pobočke banky Slovenská sporiteľňa, a. s.
3.

Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne,

a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka.

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 8 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a)

36,50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 9 Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a)

deň začatia prevádzkovania predajného automatu,

b)

deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,

c)

druh, typ a názov predajného automatu,

d)

výrobné číslo predajného automatu,

e)

miesto umiestnenia predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť
správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 10 Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
Š I E S T A Č A SŤ
D A Ň ZA N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E
§ 11 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a)

365,- € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,

§ 12 Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť
evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a)

deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

b)

deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

c)

druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

d)

výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

e)

miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť
pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 13 Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

§ 14 Záverečné ustanovenie
1.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach platné na rok 2018 č. 7/2017.
2.

Obecné zastupiteľstvo obce Pohorelá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení

o miestnych daniach na rok 2019 uznieslo dňa 11. 12. 2018.

§ 15 Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

......................................................................
Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

