Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 31.10.2006, schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 28.11.2006, VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2007

Mesto Tvrdošín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
a v súlade so zákonom SNR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v platnom znení, v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE číslo 3/2006
o miestnych daniach.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy a sadzby miestnych daní, vznik a zánik povinnosti platenia
miestnych daní, oznamovaciu povinnosť, splatnosť, oslobodenie, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, ako aj
ďalšie náležitosti vyberania daní na území mesta Tvrdošín.
§2
Druhy miestnych daní
Mesto Tvrdošín ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie

DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§3
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 a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§5
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§6
Sadzba dane
1/ Sadzby dane a príslušnosť na vyrubenie dane sa riadia podľa trvalého alebo prechodného
bydliska vlastníka alebo držiteľa psa:
a/ za psa chovaného v rodinnom dome je sadzba dane 150,- Sk za kalendárny rok,
b/ za psa chovaného v inej výstavbe - bytovke je sadzba dane 500,-Sk za kalendárny rok.
2/ Sadzba dane u právnickej osoby–vlastník psa alebo držiteľ psa, kde pes je využívaný na
stráženie je 500,- Sk za kalendárny rok.
§7

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku a v tejto istej lehote
zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
2/ 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 § 26, mestský úrad vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Daň sa nevracia, ak daňovník nesplní
oznamovaciu povinnosť v určenej lehote.
3/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
4/ K vyrubeniu dane podľa § 6 ods. 2 je daňovník povinný predložiť MsÚ Tvrdošín povolenie na drobnú stavbu
/koterec/ vydané oddelením výstavby MsÚTvrdošín.
5/ Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytov sú povinní na výzvu Mestského úradu písomne ohlásiť všetkých
psov chovaných v bytovom dome alebo byte aj keď poplatku nepodliehajú.
§9
Oslobodenie od dane
1/ Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa v prípade, že je vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutím
viac psov.
§ 10
Správa dane
Miestne príslušným mestom je mesto, na území ktorého je pes chovaný.
§ 11
Registračná známka
Daňovník je povinný si vyzdvihnúť registračnú známku, ktorou je povinný označiť svojho psa. V prípade straty
známky je vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý vydá náhradnú registračnú známku za úhradu
vo výške 50,- Sk.

TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 12
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom sú pre účely tohto nariadenia tie pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia pre verejné
účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä cesty, mosty, miestne komunikácie,
chodníky, námestia, nezastavané plochy sídlisk, trhoviská, verejné parky, verejná zeleň, nestrážené parkoviská,
nezastavané pozemky a ďalšie plochy, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou
obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na
verejnom priestranstve nevyžaduje ohlásenie drobnej stavby, stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
b/ zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
c/ krátkodobé využitie verejného priestranstva – jarmoky, trhy, ...
d/ umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás, vrátane umiestnenia stolov, stoličiek
a slnečníkov,
e/ umiestnenie prenosnej garáže – betónovej, sklápacej, drevenej, plechovej, ...
f/ umiestnenie stavebného materiálu alebo zariadenia – lešenie, zariadenie staveniska, ...
g/ umiestnenie reklamných pútačov a zariadení,
h/ iné užívanie verejného priestranstva.

§ 13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 14
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb 50,-Sk/m2/deň,
b/ pri príležitostnom ambulantnom predaji 50,-Sk/m2/deň,
c/ za krátkodobé využitie verejného priestranstva 100,-Sk/m2/deň (jarmoky, trhy...)
d/ za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 2,-Sk/m2/deň,
e/ za umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás, vrátane umiestnenia stolov, stoličiek
a slnečníkov do 10 m2 je sadzba dane 250,- Sk/mesiac, pri ploche od 10 m2 do 20 m2 je
sadzba dane 400,-Sk/mesiac, pri ploche nad 20 m2 je sadzba dane 600,-Sk/mesiac,
f/ za umiestnenie prenosnej garáže 70,-Sk/m2/rok
g/ za umiestnenie stavebného materiálu alebo zariadenia 5,- Sk/m2/deň
h/ za umiestnenie reklamných pútačov a zariadení:
ha/ 5,-Sk/m2 a deň vertikálnej a obrysovej plochy,
hb/ 50,- Sk/m2 a deň za využitie verejného priestranstva za účelom inej reklamy
/napr. predvádzacie výstavy áut, výrobkov .../
i/ za iné užívanie verejného priestranstva 10,-Sk/m2/deň
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného
priestranstva.
§ 17
Oslobodenie dane
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu,
ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, verejnoprospešné účely a verejné zhromaždenia politických strán a hnutí.
2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na
verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

§ 18
Splatnosť dane
1. V prípade užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia prenosnej garáže je daň splatná do 31.3.
príslušného roku.
2. V ostatných prípadoch užívania verejného priestranstva je daň splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
§ 19
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný vopred oznámiť Mestu Tvrdošín začatie užívania verejného priestranstva a požiadať o súhlas
k tomuto užívaniu.
2/ Daňovník je povinný oznámiť Mestu Tvrdošín, že užívanie verejného priestranstva bolo ukončené a priestranstvo
bolo dané do pôvodného stavu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 20
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (§ 30 ods. 2
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon, v znení zákona č. 279/2001 Z. z..
§ 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 22
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 23
Sadzba dane
Sadzba dane je 5,- Sk na osobu a prenocovanie.
§ 24
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 25
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení – knihu
ubytovaných hostí, ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi dane.
§ 26
Spôsob vyberania dane, odvodu dane a lehoty odvodu dane
1/ Daň za ubytovanie za Mesto Tvrdošín vyberá a ručí zaň právnická osoba a fyzická osoba (ďalej len ubytovateľ),
ktorá prechodné ubytovanie poskytla. Daň sa vyberá formou zúčtovateľných daňových blokov, ktoré si vyzdvihne
ubytovateľ dane na Mestskom úrade v Tvrdošíne – na matrike.
2/ Do 5. dňa po ukončení mesiaca je platiteľ povinný podať na mestský úrad hlásenie o počte ubytovaných hostí
s vypočítanou výškou dane.
3/ Správca dane na základe predložených hlásení o počte ubytovaných hostí vyrúbi daň za ubytovanie platobným
výmerom do 10. dňa po ukončení štvrťroka (10.1., 10.4., 10.7., 10.10. bežného roka).
4/ Platiteľ dane je povinný daň za ubytovanie odviesť na účet mesta bankovým prevodom alebo v hotovosti do
pokladne mestského úradu.
5/ Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
§ 27
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodení:
a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý so
sprievodcom/ a jeho sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b/ osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok,
c/ príbuzný v priamom rade a súrodenec prevádzkovateľa alebo jeho manželky /manžela/
a manželia týchto osôb a ich deti,
d/ deti v školách prírody a ich pedagogickí zamestnanci
e/ deti v letných táboroch /organizované skupiny/ a ich vedúci.
f/ študenti bývajúci prechodne v domove mládeže

PIATA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 28
1/ Správu miestnych daní podľa § 2 vykonáva Mesto Tvrdošín.. Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku
mestského úradu zodpovedná za tieto miestne dane: daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného
priestranstva § 15 písm. a/, b/, c/,d/,e/, i/. Oddelenie výstavby mestského úradu zodpovedná za tieto dane: daň za
užívanie verejného priestranstva § 15 písm. f/, g/, h/ -ha/,hb/.
2/ Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, konanie vo veciach miestnych daní sa riadi zákonom SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
4/ Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení miestnych daní vykoná Mesto Tvrdošín prostredníctvom
Mestskej polície a v spolupráci s poverenými a dotknutými oddeleniami MsÚ, prípadne iné primátorom mesta poverené
osoby a organizácie.

ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
1/ Platitelia jednotlivých miestnych daní sú povinní oznámiť všetky údaje potrebné k výpočtu, vyrubeniu a kontrole
miestnych daní ako aj zmeny údajov súvisiacich s výškou daní.
2/ Daňovníci sú povinní vyrubenú daň uhradiť na účet Mesta Tvrdošín, alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Tvrdošíne.
4/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
číslo 2/2005.
6/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
31.10.2006 a schválené Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne dňa 27.11.2006. Všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2007.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

