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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kosihách v zmysle §§ 29, 36, 43, 51, 59 zákona
NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s použitím zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov
v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovujú miestne dane na
celom území obce Veľké Kosihy, vrátane časti obce Okánikovo
(2) Toto VZN podrobnejšie upravuje druhy miestnych daní, sadzbu daní, vznik a zánik
daňovej povinnosti, daňové priznanie a oznamovaciu povinnosť, spôsob platenia daní,
úľavy a podmienky oslobodenia od daní, označuje daňovníka a určuje ďalšie náležitosti
vyberania miestnych daní.
(3) Správcom miestnych daní je Obec Veľké Kosihy.
§2
Druhy miestnych daní
Miestnymi daňami, ktoré obec prostredníctvom Obecného úradu vo Veľkých Kosihách
vyberá sú:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za nevýherné hracie prístroje
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. a) a c) je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§4
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím
§5
Oslobodenie od dane
1) Od dane za psa je oslobodený občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa preukáže
preukazom ZŤP.
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§5
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
§6
Základ dane
1) Základom dane je počet psov.
§7
Sadzba dane
1) Sadzba dane sa určuje na 2,50 € za jedného psa a kalendárny rok.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 4 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obecnému úradu vo
Veľkých Kosihách do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 8,
obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená.
TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Veľké Kosihy, (ako najmä cesta, miestna
komunikácia, námestie, chodník, parky, verejná zeleň, atď.).
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestenie stavebného zariadenia a stavebného
materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla.
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§ 11
Daňovník
(1) Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 12
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 13
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je:
a) za krátkodobé umiestnenie (najviac 7 dní) zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb 1,- €,
b) za dlhodobé umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,04 €,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky stavebného materiálu je 0,04 €,
d) za umiestnenie cirkusu a lunaparku a iných atrakcií 0,40 €.
(2) Za trvalé parkovanie vozidla v plachtovej garáži za každý deň a jedno parkovacie miesto
je sadzba dane 0,04 €.
(3) Sadzba dane, ktorá nie je upravená v tomto ustanovení je za každý aj začatý m2 užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň 0,40 €.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
§ 15
Spôsob vyberania dane
(1) Daňovník je povinný osobne alebo písomne požiadať správcu dane o súhlas na užívanie
verejného priestranstva pred začatím užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej dane. Daňovník je povinný oznámiť na Obecnom úrade vo
Veľkých Kosihách skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo.
(3) Ďalšie povinnosti daňovníka:
a) užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzené jeho účelové
využitie,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabezpečiť bezpečnosť občanov aj v nočnú dobu,
d) po skončení užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu.
(4) Splatnosť miestnej dane sa stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obce pri dobe užívania verejného priestranstva
najviac 7 dní pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti,
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b) splátkami pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva, pričom termín a spôsob
splátok určí správca dane prostredníctvom Obecného úradu vo Veľkých Kosihách pri
ohlásení vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daň môže byť vyrubená platobným výmerom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 16
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 sprístupnených verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) mechanické prístroje a elektronické prístroje na počítačové hry,
b) elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
§ 17
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 18
Základ dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 19
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 200,- €.
§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 21
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obecnému úradu vo
Veľkých Kosihách do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 20,
správca dane, t.j. obec Veľké Kosihy prostredníctvom Obecného úradu vo Veľkých
Kosihách vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
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(4) Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť každý hrací prístroj
štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby
b) sídlo, resp. adresa
c) dátum umiestnenia nevýherného hracieho prístroja a dátum začatia prevádzkovania
SIEDMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 22
(1) Výnos z daní podľa tohto VZN, vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich
sa k týmto daniam sú príjmom rozpočtu obce Veľké Kosihy.
(2) Miestne dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na euro centy nadol.
§ 23
(1) Na konanie vo veciach miestnych daní sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správe
daní a poplatkov (zákon SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).
ÔSMA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1) Daňové, resp. poplatkové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona SNR č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dokončí podľa
doterajších predpisov.
(2) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa VZN obce Veľké Kosihy č. 2/2005 o miestnych daniach.
§ 26
Účinnosť
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých
Kosihách dňa 4.12.2009
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.

Vo Veľkých Kosihách, dňa 16. 11. 2009

starosta obce
Ing. Lajos Csóka
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