Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4,5,6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.
2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4,7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRNČA
Č. 2/2012
O MIESTNYCH DANIACH
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní na území obce Krnča v zdaňovanom období.

PRVÁ ČASŤ
§l
Predmet dane
Predmetom miestnych daní je:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov
§2
Základ dane
(1) Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemku v m2 je:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,5908 €/m2,
b) Trvalé trávnaté porasty 0,0972 €/m2.
c) Stavebné pozemky 18,58 €/m2,
d) Záhrady 1,85 €/m2 ,
e) Zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2,
f) Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,85 €/m2.
(2) Správca dane určuje hodnotu pozemku pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,05 €/m2.
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§3
Sadzba dane
(1)Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
a)ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,45 %,
b) stavebné pozemky, záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 0,40 %,
c) trvalé trávnaté porasty 0,60 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,00 %.

Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
(1)Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,060 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,132 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 0,600 € za každý aj
začatým m2 zastavanej plochy,
2
e) ostatné stavby na 0,066 € za každý aj začatý m zastavanej plochy.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1a) tohto všeobecne záväzného
nariadenia je pri viacpodlažných stavbách 0,060 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§5
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.
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§6
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§7
Sadzba dane
Sadzba dane je 4,- € za jedného psa a kalendárny rok.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Predmet dane a správa dane
(1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2)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, trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
(3)Správu nad touto daňou pre územie obce Krnča vykonáva obec Krnča.
§9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 11
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 a deň.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
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PIATA ČASŤ
DAŇ Z A PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 13
Predmet dane
(1)Predmetom

dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 14
Daňovník a základ dane
(1)Daňovníkom

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty

prevádzkuje.
(2)Základom

dane je počet predajných automatov.
§ 15
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 33,- €.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 17
Predmet dane a správa 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
(3)Správu dane vykonáva obec Krnča, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.
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§ 18
Daňovník a základ dane
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(2) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,- €.
§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

SIEDMA ČASŤ
§ 21
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách
určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
§22
Spoločné ustanovenie
Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§5
Záverečné ustanovenia
(1)Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 11/2008 a dodatok Všeobecne
záväzného nariadenia č. 17/2010, Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 o dani za psa,
dani za užívanie verejného priestranstva a dani za nevýherné hracie prístroje.
(2)Na

tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Krnča sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Krnči dňa 13.12.2012.
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(3)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce

Vyvesené dňa: 14.12.2012

Zvesené dňa:

