
Všeobecne záväzné nariadenie obce Medovarce č. 4/2017

o miestnych daniach

Obec Medovarce v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

§ 1

 1)Obecné  zastupiteľstvo  obce  Medovarce  podľa  §  11  ods.  4  pís.  d/  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo,  že v nadväznosti  na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára tieto miedne dane:

a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva 

Čl. 2
Daň za psa

§2

Predmet dane

Predmetom dane  za  psa  je  pes  starší  ako  6  mesiacov  chovaný  FO  alebo  PO  na  území  obce
Medovarce. Predmetom dane nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikim, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným

postihnutím.

§3

Daňovník
    Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je

a) vlastníkom  psa 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

§ 4

Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 5



Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 € .

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa  pes  stal  predmetom  dane  a zaniká  posledným  dňom  mesiaca,  v ktorom  pes  prestal  byť
predmetom dane.

Čl.3

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 7
Predmet dane

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

2. Verejným  priestranstvom  na  účely  tohto  zákona  sú  verejnosti  prístupné  pozemky  vo
vlastníctve  obce,a  to  najmä  cesty,  miestne  komunikácie,  chodníky,miesto  pri  autobusovej
zastávke, okolie kultúrneho domu, všetky ostatné plochy ktoré vlastní obec.

§ 8
Daňovník

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 10
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
v m2.

§ 11
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:

1. Umiestnenie stavebného materiálu, tuhých palív po uplynutí 20 dní odo dňa umiestnenia –
0,015 m2 .

2. Umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb je 2,- € za každý aj
začatý deň.

3. Za parkovanie vozidla pri ambulantnom predaji tovaru a poskytovaní služby z vozidla je
sadzba dane 2,- € jednorazovo. 

§ 12
Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodené využívanie verejného priestranstva:
a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného, alebo ktorej celý výťažok je určený na

charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
b) na parkovanie osobného vozidla majiteľom pred svojím rodinným domom.



§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti

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

§ 14
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie a platenie dane

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

2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Spôsob platby obec uvedenie v rozhodnutí.

3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Medovarciach sa na tomto VZN o dani za psa a dani za užívanie 
verejného priestranstva uznieslo na svojom zasadnutí 9.12.2016 uznesením č. 91/2016. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  1.1.2017 

V Medovarciach 9.12.2016

                                                         Oľga Švarcová
                                starostka obce
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