MESTO TVRDOŠÍN

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Tvrdošín č. 4/2012
o miestnej dani za psa, za ubytovanie
a za užívanie verejného priestranstva.
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade so zákonom číslo 582/2004 Z .z.
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie“) ustanovuje :
a) daň za psa,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
3. Toto nariadenie upravuje druhy miestnych daní, ich predmet, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik
povinnosti platenia daní, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku daňovej povinnosti, splatnosť daní,
oslobodenie od platenia daní, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní a ďalšie náležitosti hore
uvedených miestnych daní na území mesta Tvrdošín (katastrálne územie Tvrdošín, Medvedzie, Krásna
Hôrka, Oravice).
4. Základné ustanovenia o miestnych daniach sú uvedené v zákone NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. 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.

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok na území mesta Tvrdošín (katastrálne územia: Tvrdošín,
Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice) je:
a) 25,00 eur za jedného psa držaného v bytových domoch
b) 30,00 eur za jedného psa chovaného vo firme právnickej alebo fyzickej osoby
Určená sadba dane podľa ods. 1 písm. a) a b) platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.

Spoločné ustanovenia
§7
Priznanie k dani za psa, čiastkové priznanie,
opravné priznanie, dodatočné priznanie a splatnosť dane
1. Priznanie k dani za psa, je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani za psa, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa podľa § 7 tohto nariadenia a daňová povinnosť k dani za psa,
vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie
príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
4. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani
za psa, vrátane čiastkového priznania k tejto dani. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani za
psa, alebo čiastkového priznania k tejto dani môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane
je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie
alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
5. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani za psa, alebo v čiastkovom
priznaní k tejto dani neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca
roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani za psa, alebo čiastkové priznanie k tejto dani.
6. Vyrubená daň za psa, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. Daň sa uhrádza:
a) v hotovosti alebo platobnou kartou na mestskom úrade,
b) prevodným príkazom
c) poštovým poukazom
Číslo účtu mesta ako aj potrebné symboly správca dane uvedie v rozhodnutí

§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu
ZŤP alebo ZŤP/S). Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa v prípade, že je vo vlastníctve občana
s ťažkým zdravotným postihnutím viac psov.

2. Za psa chovaného v rodinnom dome je zníženie sadzby dane o 50 % zo sadby dane uvedenej v § 5 ods.1.
písm. a).
3. Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane prípadne na oslobodenie od dane je vlastník alebo
držiteľ psa povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaním. Ak nárok na zníženú sadzbu
dane prípadne na oslobodenie od dane vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví od
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní čiastkového daňového priznania a predložení príslušných
dokladov. Správca dane vráti rozdiel, prípadne pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

§9
Registračná známka
1. Daňovník je povinný si vyzdvihnúť registračnú známku, ktorou je povinný označiť svojho psa.
2. V prípade straty známky je vlastník alebo držiteľ psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ –
matrika, ktorý vydá náhradnú registračnú známku za úhradu vo výške 2,00 Eur.

TRETIA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 10
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení ,
ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis v § 3 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
Sú to:
a) hotel (garni, horský, kongresový, wellness, kúpeľný, boudigue, apartmánový, motel), b) botel, c) penzión,
d) apartmánový dom, e) turistická ubytovňa, f) chatová osada, g) kemping, h) minikemp, i) táborisko, j)
ubytovanie v súkromí, k) izba, l) objekt, m) prázdninový byt

§ 11
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 12
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,20 Eur na osobu a prenocovanie.

§ 14
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2. Platiteľ dane - prevádzkovateľ zariadenia slúžiaceho na odplatné prechodné ubytovanie je povinný
registrovať sa u správcu dane do 15 dní od začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia
3. Platiteľ dane - prevádzkovateľ zariadenia slúžiaceho na odplatné prechodné ubytovanie je povinný
vyzdvihnúť si potrebný počet potvrdeniek u správcu dane.
4. Platiteľ je povinný viesť dennú chronologickú písomnú evidenciu o ubytovaných osobách – knihu
ubytovaných, ktorá obsahuje meno a priezvisko ubytovaného, rodné číslo (prípadne dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, deň príchodu a deň odchodu, výšku vybraného poplatku, dôvod oslobodenia, číslo

dokladu preukazujúceho oslobodenie, a ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi
dane.

§ 15
Správa dane, vyberanie a platenie dane
1. Správu dane vykonáva Mesto Tvrdošín.
2. Daň sa platí bez vyrubenia na základe písomného vyúčtovania v hotovosti alebo platobnou kartou na
mestskom úrade, prevodným príkazom, poštovým poukazom do 10 dní po ukončení mesiaca.
3. Platiteľ je povinný pravdivo mesačne vyhotoviť hlásenie k dani za ubytovanie podľa písomnej evidencie a
vypočítať výšku dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je daňovník povinný doručiť
Mestskému úradu v Tvrdošíne vždy do 10. dní po ukončení mesiaca a zároveň predložiť ku kontrole
knihu ubytovaných. Ďalej je platiteľ povinný vyúčtovať prevzaté potvrdenky a v prípade potreby
vyzdvihnúť potvrdenky na ďalšie obdobie.
4. Hlásenie k dani za ubytovanie musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa - prevádzkovateľa zariadenia,
údaje o nehnuteľnosti, daňovú povinnosť: počet daňovníkov v sledovanom období, celkový počet
ubytovaných a počet prenocovaní, počty a dôvody oslobodenia a vyúčtovanie potvrdeniek v členení na
vyzdvihnuté, použité a zostatok.
5. Podklady k vyúčtovaniu dane je prevádzkovateľ zariadenia povinný predložiť aj v prípade, že v danom
období odplatne neubytoval.

§ 16
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodení:
a) fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP,
ZŤP/S) jej sprievodca a fyzická osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b) dieťa do 15 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,
c) študenti do 25 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie, bývajúci prechodne v študentských
domovoch,
d) vlastník a prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ich manželia/-ky a ich deti,

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 17
Predmet dane
1.
2.

3.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta
Tvrdošín. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa
osobitného zákona napr. Občiansky zákonník, obchodný zákonník.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne. Osobitným užívaním verejného
priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie
rozvodov a verejných sietí.

§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 19
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za 1 m2 a deň je:
a) 1,66 eur za ambulantný predaj,
b) 0,06 eur za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) 0,07 eur za umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás, vrátane umiestnenia stolov, stoličiek
a slnečníkov a za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
d) 0,16 eur za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných
prácach stavieb,
e) sadzba dane za umiestnenie reklamných a propagačných pútačov a zariadení sa stanovuje nasledovne:
fa/ 0,16 Eur/m2 /deň vertikálnej a obrysovej plochy,
fb/ 1,66 Eur/m2 /deň za využitie verejného priestranstva za účelom inej reklamy
/ napr. propagácia služieb, výrobkov, predvádzanie áut.../

§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
užívania verejného priestranstva.

§ 22
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Mesto Tvrdošín vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a
lehotu ich splatnosti 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.
4. Daňovník je povinný oznámiť svoj záber osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane na
tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia, a ktoré si vyžiada od správcu dane, najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Zánik daňovej povinnosti daňovník oznámi písomne do 30 dní na tlačive, ktoré mu na
požiadanie poskytne správca dane. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 23
Správa dane, vyrubovanie a platenie dane
1. Správu dane vykonáva Mesto Tvrdošín.
2. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím za každý aj začatý deň a za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ak vyrubená daň je vyššia ako 500,00 eur, správca dane určí v rozhodnutí zaplatenie dane
najviac v štyroch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ďalšie splátky určí správca dane v rozhodnutí.
3. Daň sa uhrádza:
d) v hotovosti alebo platobnou kartou na mestskom úrade,

e) prevodným príkazom
f) poštovým poukazom
Číslo účtu mesta ako aj potrebné symboly správca dane uvedie v rozhodnutí.
4. Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením
vzniku daňovej povinnosti.

§ 24
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.

PIATA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 25
1. Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
2. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa postupuje podľa všeobecného právneho
predpisu o správe daní1.
3. Ustanovenia osobitného predpisu2 o oprávnení správcu dane spracúvať osobné údaje nie sú týmto
nariadením dotknuté.

§ 26
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o miestnych
daniach.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
- zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 28.112012
- zverejnený vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 28.11.2012
-

schválené uznesením MsZ v Tvrdošíne 17/2012 dňa 13.12.2012
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 14.12.2012
vyhlásené vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 14.12.2012

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2013.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

1

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

