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Obec Pečeňady v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Pečeňady toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5 /2014

O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,
za nevýherné hracie prístroje
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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch 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 z a v á d z a s účinnosťou od
1. januára 2015 m i e s t n e d a n e podľa § 2 ods.1 písm. b) c) f) na kalendárny rok
2015.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
nasledovných miestnych daní na území obce P e č e ň a d y v zdaňovacom období roku
2015.
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za nevýherné hracie prístroje
DAŇ ZA PSA
§2
Sadzba dane za psa
(1) Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok na 3 €.
§3
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 zákona a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§4
Určenie verejných priestranstiev
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Pečeňady, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) Všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice
po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce
b) vybudované chodníky, upravené plochy, parkoviská, parky, verejná zeleň na celom
území obce,
c) autobusové nástupištia, Športový areál,
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Pečeňady sú:
a) parkovisko pri cintoríne – pozemok p.č. 375 k.ú. Pečeňady
b) parkoviská pri Športovom areáli, pozemok p.č. 831/3 , k. ú. Pečeňady
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c) parkoviská pri Pohostinstve s. č. 152,
d) parkoviská pri pešej zóne s označením na státie v počet 3 parkovísk
e) parkoviská pred obecným parkom, ktoré sa nachádzajú medzi súpisným číslom
93 a 95 na ktoré je možný vjazd z miestnej komunikácie p. č. 5/3.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku , hodových a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
(4) V tomto všeobecne záväznom nariadení obec ustanovuje zákaz dočasného parkovania
na verejnom priestranstve, na miestach označených ako parkoviská ktoré sú zmluvne
prenajaté , alebo vyhradené pre účely zariadení vo vlastníctve obce .Podľa tohto VZN
sa jedná o
a) Tri parkovacie miesta zmluvne prenajaté pri vstupe do Reštaurácie v s. č. 158
b) Dve parkovacie miesta označené ako parkovisko s dodatkovou tabuľou pre
zamestnancov MŠ .
c) Päť parkových miest označených ako parkovisko s dodatkovou tabuľou
určených pre návštevníkov Domu kultúry s. č. 158.
§5
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:
a) 0,83 € za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a
predajného zariadenia
b) 0,17 € za umiestnenie stavebného zariadenia
c) 1,66 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií
d) 0,33 € za umiestnenie skládky
e) 0,33 € za vrak motorového vozidla
2. Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla je za každú aj začatú hodinu
a jedno parkovacie miesto nasledovná:
a) 0,17 € za osobné motorové vozidlo
b) 0,23 € za nákladné motorové vozidlo
c) 0,33 € za autobus
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Pečeňadoch a to pred začatím užívania
verejného priestranstva, najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný v tejto
lehote oznámiť Obecnému úradu v Pečeňadoch skutočnosť, že osobitné užívanie
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verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu. 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.
§7
Spôsob vyberania dane
1. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia .
b. jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
c. táto daň je splatná v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou
alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Banka: VÚB, a. s.,
Trnava č. ú.: 14123 212 / 0200, IBAN: SK88 0200 0000 0000 1412 3212
BIC: SUBASKBX
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§8
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.
§9
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a) 165,97 € za elektronický prístroj na počítačové hry.
b) 82,98 € za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
§10
Evidencia nevýherných hracích prístrojov
1. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja.
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§11
Spôsob vyberania dane
1. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia .
2. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) táto daň je splatná v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou
alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB Trnava č. ú. 14
123-212/0200, IBAN: SK88 0200 0000 0000 1412 3212, BIC: SUBASKBX
§12
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní vykonáva obec Pečeňady prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce Pečeňady.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Pečeňady.
3. Daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pečeňady
zastupiteľstvo v Pečeňadoch dňa 09.12.2014.

sa uznieslo Obecné

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pečeňady č. 5/2013 O miestnych daniach za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za nevýherné hracie prístroje, zo dňa 13.decembra 2013
§ 14
Účinnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pečeňady č. 5 /2014 nadobúda účinnosť dňom
1. januára 2015.

Ladislav B o h á č i k
Starosta obce .
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