Mesto Leopoldov na základe samostatnej pôsobnosti podľa §4 ods. 3, písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2015
o miestnych daniach
Časť I.
Úvodné ustanovenie
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť druhy miestnych daní ukladaných v meste
Leopoldov a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

Čl. 2
Druhy miestnych daní
1.

Mesto Leopoldov ukladá tieto mieste 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

g)

daň za jadrové zariadenie

2.

Daň z nehnuteľností je upravená samostatným VZN mesta Leopoldov.

3.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní v ods. 1 písm. a), b), e), f) a g) je kalendárny rok.

4.

Správu miestnych daní

vykonáva Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41

Leopoldov (ďalej len „správca dane“).

Časť II.
Daň za psa
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Čl. 3
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo

1.

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 držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Čl. 4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

1.
a)

vlastníkom psa alebo

b)

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

Čl. 5
Základ dane
Základom dane je počet psov.

Čl. 6
Sadzba dane
1.

Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok vo výške 12,- €.

2.

Sadzba dane uvedená v ods.1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Čl. 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa Čl. 3 ods. 1 tohto VZN a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2.

Po oznámení daňovej povinnosti správca dane vydá registračnú známku pre každého psa, ktorú
pes musí nosiť.

3.

Pri strate registračnej známky je poplatok pre daňovníka 1 euro.

4.

Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný registračnú známku vrátiť.
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Čl. 8
Zníženie dane
1.

Za psa chovaného v rodinnom dome znižuje správca dane sadzbu dane o 50 %.

Časť III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 8
Predmet dane
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2.

Pod verejným priestranstvom sa rozumie časť územia mesta, ktorá je svojim charakterom
určená

na

všeobecné

využívanie,

alebo

inak

slúži

všeobecnej

potrebe.

Verejným

priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, plochy parku,
verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby a pod., ktoré sú na účely
tohto VZN verejnosti prístupné vo vlastníctve mesta a ktoré sa nachádzajú na uliciach
mesta.
3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

4.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie, na umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, umiestnenie sezónnej terasy, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a podobne.

5.

Sezónnou terasou alebo letnou terasou sa rozumie vymedzený priestor na verejnom priestranstve
so súhlasom mesta, ktorý organizačne, priestorovo a technologicky patrí
k priľahlej prevádzkarni. V tomto priestore môžu byť umiestnené stoly, stoličky a slnečníky, sa
poskytujú rovnaké služby a za rovnakých podmienok ako v prevádzkarni.

6.

Predajným

zariadením

je

stánok

s

dočasným

stanovišťom

a

prenosné

predajné

zariadenie, ktorým sa rozumie predajný stôl, pult, stojan.
7.

Skládkou sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré
vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác
vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb (Zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. 9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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Čl. 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Čl. 11
Sadzba dane
1.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m²
osobitného užívania verejného priestranstva a za každý aj začatý deň a to nasledovne:
a. za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

0,17 €

b. za umiestnenie predajného zariadenia

1,11 €

c. za dlhodobé umiestnenie predajného zariadenia na vyhradenom priestore (napr. novinový
0,04 €

stánok)
d. za umiestnenie zariadenia cirkusu a varieté

0,35 €

e. za umiestnenie atrakcií (kolotoče)

0,10 €

f.

za umiestnenie dočasnej skládky alebo stavebného materiálu

0,04 €

g. za umiestnenie sezónnej terasy v čase sezóny od 01. 05. do 30. 09.

0,08 €

h. za umiestnenie sezónnej terasy v čase mimo sezóny od 01.10. do 30.04.

0,04 €

i.

za užívanie VP na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie

0,80 €

j.

za umiestnenie stavebného zariadenia

0,05 €

Čl. 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
1.

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

2.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania VP správcovi dane najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti.

3.

Vznik daňovej povinnosti oznámi daňovník žiadosťou o súhlas k užívaniu verejného
priestranstva. (príloha č. 1)

4.

Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Predpokladaný zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie v žiadosti o súhlas k užívaniu
verejného priestranstva.

5.

Čl. 13
Vyrubenie dane a platenie dane
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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Časť IV.
Daň za ubytovanie
Čl. 14
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 – 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom,
kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping,
minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej
na viaceré účely.

Čl. 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Čl. 16
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

Čl. 17
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,24 € za osobu a prenocovanie.

Čl. 18
Vyberanie dane
1.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

2.

Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť
najneskôr do 30 dní správcovi dane (príloha č. 2)

3.

Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu, ktorá
musí obsahovať tieto údaje:
- meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovanej
osoby,
- deň príchodu a deň odchodu ubytovanej osoby, príp. počet prenocovaní,
- dôvod oslobodenia

4.

Platiteľ je ďalej povinný:
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a) predkladať správcovi dane v termíne do 10. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac
mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie (príloha č. 3)
b) vybratú daň poukázať na účet správcu dane č. účtu: SK15 0200 0000 0000 2722 3212
alebo do pokladne správcu dane najneskôr do 10 dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny
mesiac.

Čl. 19
Oslobodenie od dane
1.

Od dane je oslobodené prenocovanie
a) osôb mladších ako 15 rokov
b) osôb starších ako 70 rokov
c) držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Časť V.
Daň za predajné automaty
Čl. 20
Predmet dane
1.

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

2.

Premetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej
dopravy.

Čl. 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Čl. 22
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

Čl. 23
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a) Pre potravinové a nápojové automaty (s výnimkou alkoholických nápojov) 35 € za jeden
predajný automat a kalendárny rok
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b) Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol a cigarety, resp. iný tovar nepotravinového
charakteru sadzba dane je 332,- €/kalendárny rok.

Čl. 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
2. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Časť VI.
Daň za nevýherné hracie automaty
Čl. 25
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.

Čl. 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl. 27
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Čl. 28
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a)

elektronický hrací prístroj na počítačové hry

b)

stolný futbal, biliard, šípky, bowling, stolný hokej

166,- €
40,- €
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c)

elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v ods. a) a b) tohto článku 33,- €

Čl. 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončila jeho
prevádzka.

2.

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Čl. 30
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené:
a)

zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené v obchodných
prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia)

b)

počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu (v tzv. internetových
kaviarňach)

Časť VII.
Daň za jadrové zariadenie
Čl. 31
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť
kalendárneho roka.

Čl. 32
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia
na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

Čl. 33
Základ dane
1.

Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta Leopoldov v m2, ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia Mesta Leopoldov je
5.652.376 m2.
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2.

Zastavané územie mesta Leopoldov sa nachádza v oblasti ohrozenia JE V-2 v tvare kruhu s
polomerom 21 km so stredom vo ventilačnom komíne pri Hlavnom výrobníku bloku JE V-2 so
súradnicami 48° 29´ 46“ severnej šírky a 17°47´34“ východnej dĺžky. Zastavané územie mesta
Leopoldov je od stredu oblasti ohrozenia JE V-2 vzdialené 7369 m. Tým je Mesto Leopoldov
miestne príslušným pre správu dane za jadrové zariadenia.

Čl. 34
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 2. Čl.36 je 0,0013 € za m2.

Čl. 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť a platenie dane
1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

2.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti.

3.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom správcovi dane. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje
– identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo
adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy
a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo
alebo umiestnenie, počet

reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe

prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie
samostatne.
4.

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára

zdaňovacieho obdobia za

predchádzajúci kalendárny rok.
5.

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 1 čl. 36 a sadzby dane
podľa čl.37 tohto VZN.

6.

Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne
prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa čl. 36 ods. 2 tohto VZN,
správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta
ako podiel dane podľa odseku 5 tohto článku pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom
celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 5 tohto článku pre toto rovnaké
pásmo.

7.

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
9

Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
Čl. 36
1.

Miestne dane podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a g) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby,
určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

2.

Výnos z daní podľa čl. 2 ods. 1 a vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa
k týmto daniam sú príjmom rozpočtu Mesta Leopoldov.

3.

Ostatné náležitosti spojené vo veciach miestnych daní sú upravené v zákone č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a v daňovom konaní vo veciach miestnych daní sa postupujú podľa
zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

4.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Leopoldov č. 101/2014 o miestnych daniach. Toto
VZN č. 109/2015 o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1.1.2016.

5.

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 7.12.2015 nariadením
číslo N/12/2015/4.

V Leopoldove 8. 12. 2015

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta

Vyvesené: 9. 12. 2015
Zvesené:
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Príloha č. 1 k VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

Žiadateľ........................................................................................................................................

Adresa..........................................................................................................................................
IČO/Rodné číslo........................................

Číslo telefónu....................................................

Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

Vec
Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

V zmysle VZN Mesta Leopoldov o miestnych daniach Vás týmto žiadam o vydanie súhlasu na
užívanie verejného priestranstva:

.........................................................................................................................................
za účelom.....................................................................................................................................
z dôvodu.......................................................................................................................................
Súhlas požadujeme vydať na záber ................................................m2
V termíne od ............................... do ......................................... t.j. ..........................dní

....................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 2 k VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Mesiac/rok

Názov ubytovacieho
zariadenia

Adresa

Meno zodp.
osoby

Tel.

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO

Číslo účtu/kód banky

1.

Ubytovaní celkom

2.

Z toho cudzinci celkom

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení

6.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené

7.

Z riadku 1 – počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

8.

9.

Z riadku 3 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti (v
danom kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k vybratiu dane)

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 8 x
1,50 €)

€
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Mesačné hlásenie doručte najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci
kalendárny mesiac. Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu
dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci
kalendárny mesiac.

Číslo účtu mesta Leopoldov: SK15 0200 0000 0000 2722 3212

V Leopoldove, dňa .........................................

KS: 3418

VS: 133006

Vypracoval: .....................................................
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Príloha č. 3 k VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

OHLÁSENIE
vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa
podľa obchodného alebo živnostenského
registra
Adresa – ulica, číslo, PSČ
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet
prevádzkovateľa
Číslo účtu
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia činnosti ubytovacieho
zariadenia
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho
zariadenia
Ubytovacia kapacita
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu
* Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
V Leopoldove, dňa .........................

.......................................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka
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