OBEC KRÁĽOV BROD

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRÁĽOV BROD
č. 1/2022

o dani z nehnuteľností, o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
o miestnej dani za ubytovanie a o miestnej dani za psa
na rok 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Kráľov Brod na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie
obce Kráľov Brod toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRÁĽOV BROD
č.1/2022
Článok I.
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
na kalendárny rok 2022
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na ust.
§ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upravuje s účinnosťou
od 1. januára 2022 daň z nehnuteľností.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky ukladania a vyberania
dane z nehnuteľností na území obce Kráľov Brod v zdaňovacom období roku
2022.
DAŇ Z POZEMKOV
§1
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Kráľov Brod hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a./ ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške:
b./ TTP vo výške:
c./záhrady vo výške:
d./lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške:
e./rybníky s chovom rýb vo výške:
f./zastavané plochy a nádvoria vo výške:
g./stavebné pozemky vo výške:
h./ostatné plochy vo výške:

0,0032
0,0007
0,0112
0,0006
0,0006
0,0112
0,0650
0,0064

Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2
Eur/m2

§2
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky pozemky na území obce Kráľov Brod určuje ročnú
sadzbu dane z pozemkov vo výške :
a./ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
b./TTP:
c./záhrady:
d./lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:
e./rybníky s chovom rýb:
f./zastavané plochy a nádvoria:
g./stavebné pozemky:
h./ostatné plochy:

0,47 %
0,41 %
0,61 %
0,28 %
0,28 %
0,61 %
0,35 %
0,35 %

DAŇ ZO STAVIEB
§3
Sadzba dane
1.Správca dane pre všetky stavby na území obce Kráľov Brod, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
vo výške:
a/ 0,10 Eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
b/ 0,10 Eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c/ 0,10 Eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
d/ 0,26 Eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov,
e/ 0,67 Eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
f/ 0,70 Eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
g/ 0,35 Eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
DAŇ Z BYTOV
§4
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kráľov Brod je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a./ 0,10 Eur za byty

b./ 0,26 Eur za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
c./ 0,35 Eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a./pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
b./pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
c./močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných
liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I.
stupňa a II. stupňa
d./časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a
vykurovacích plynov
e./pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
f./lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby / prvej prebierky /
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá,
galérie , knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
b. pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo vedeckovýskumné
účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve
cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom alebo školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
Do 31. januára zdaňovacieho obdobia oznámi daňovník údaje potrebné pre výpočet dane,
ako je hodnota lesných pozemkov, prípadne dohodu spoluvlastníkov o zastupovaní
jedným z nich, pričom ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§6
Vyrubenie dane
Obec Kráľov Brod ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.
§7
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru na daň z nehnuteľností.
2. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roku vydraží nehnuteľnosť, ktorá je
predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za kalendárny rok
začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.
Článok II.
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2022
Úvodné ustanovenie
Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti
nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady
spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady presahujúce výšku
obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
Obec Kráľov Brod týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§8
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
zmien a doplnkov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§9
Predmet a sadzby poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu , vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
• fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať (vlastnícky vzťah) alebo
užíva nehnuteľnosť (nájomný vzťah),
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. V obci je zavedený intervalový zber KO.
4. Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku, diferencovaný podľa počtu osôb
žijúcich v spoločnej domácnosti, a podľa počtu dní, v určenom období, počas ktorých
bude mať poplatník, fyzická osoba, v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Sadzby poplatkov:
5. Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje:
a. pre fyzické osoby- poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o
miestnych daniach a miestnom poplatku je zavedený paušálny poplatok a
sadzba sa určuje: 0,0821 € na osobu a kalendárny deň
b. pre právnické osoby – poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
582/2004 Z.z. sa stanovujú poplatky podľa § 79 ods. 4, písm. a), b) zákona
č. 582/2004 Z.z. podľa priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na
určené zdaňovacie obdobie vo výške 0.0821 € na kalendárny deň
c. pre reštauračné zariadenia na jedno miesto určené na poskytovanie služieb
v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
vo výške 0,0821 € na kalendárny deň
.
6. Počet vývozov TKO je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t.j. 30 vývozov za rok.
§ 10
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec vyrubí poplatok v zmysle daňového poriadku v platnom znení rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie.

§ 11
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.).
§ 12
Zníženie poplatku
1.Obec Kráľov Brod v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži o 30
% za obdobie, za ktoré poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to
týmito podkladmi:
a.) ak študuje mimo územia obce – potvrdením o ubytovaní mimo územia obce alebo
prechodným pobytom v mieste, kde študuje.
b.) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania – potvrdením od
zamestnávateľa o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce
poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o
prechodnom pobyte mimo územia obce.
c.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia
slobody a jeho trvania,
d.) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb – potvrdením o umiestnení
v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
e.) zníženie 100 % osobám, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale sú z obce
odsťahované, pracovným povolením alebo potvrdením od zamestnávateľa, prípadne
agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí.
2.Doklady, potrebné na preukázanie nároku na zníženie poplatku musia byť doložené do
31.1. príslušného kalendárneho roka.
§ 13
Zákonná úprava
Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v
znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a platné VZN o nakladaní s KO a DSO.

Článok III.
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na rok 2022
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené
v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 14
Základné ustanovenie
Obec Kráľov Brod ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN sa upravuje s
účinnosťou od 1. 1. 2021 daň za užívanie verejného priestranstva.
§ 15
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona
č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
§ 16
Vymedzenie predmetu dane
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
1.Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, a to:
a/ všetky miestne a účelové cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od
krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na
celom území obce,
c/ všetky verejnosti prístupné pozemky v katastrálnom území Kráľov Brod, okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou pozemkov vo vlastníctve
obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
2.Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie :
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

§ 17
Sadzby dane
1.Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a
každý aj začatý deň nasledovne:
• 2,- € pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej
činnosti s podávaním alkoholických nápojov,
• 2,- € pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a
poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických
nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov,
• 2,- € na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc a
nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie
peria a pod.),
• 2,- € pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy,
umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké
predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj),
• 0,04 € v prípade za celoročné užívanie verejného priestranstva pre účely predaja
tovarov
• 0,13 € na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov.
§ 18
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1.Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2.V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu
užívania verejného priestranstva.
§ 19
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby,
ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
1. akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné účely,
2. kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného,
3. predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch,
4. akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.

Článok IV.
o miestnej dani za ubytovanie
na rok 2022

Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 20
Základné ustanovenie
Obec Kráľov Brod ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN upravuje
s účinnosťou od 1.1.2021 miestnu daň za ubytovanie.
§ 21
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej
dane za ubytovanie podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004
Z. z. správcom dane.
§ 22
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1.Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov
v lehote do 7 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2.Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je
povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
• meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
• zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3.Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
•
•

obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje o
štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

§ 23
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,75 EUR na osobu a prenocovanie.
§ 24
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
pre účely dane
1.Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území
obce evidenciu ubytovaných osôb v „ Knihe ubytovaných „ , ku ktorej musia byť doložené
potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí
evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich
trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň
odchodu).
2.Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu
predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 1/ tohto paragrafu.
§ 25
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia,
b) počet prenocovaní,
c) počet osôb, ktoré prenocovali,
d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté,
e) výšku dane.

§ 26
Spôsob a lehota odvodu dane
1.Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane
písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za
predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.
2.Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.
3.Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 7 dní od ukončenia
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
4.Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni
Obecného úradu v Kráľovom Brode na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží
platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

§ 27
Oslobodenie od dane
Daň za ubytovanie neplatí:
Vlastník objektu, jeho manželka, manžel, príbuzní v prvom rade, súrodenec a manželka
týchto osôb a ich detí.
Článok V.
o miestnej dani za psa
na rok 2022
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode podľa § 11 ods. 4 písm. 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 v znení neskorších predpisov upravuje s účinnosťou
od 1. januára 2020 miestnu daň za psa .
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
za psa na území obce Kráľov Brod.
§ 28
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej
dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. v
znení zmien a doplnkov správcom dane.
§ 29
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 2,- eur za jedného psa a kalendárny rok.

§ 30
Oslobodenie od dane
1.Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za
psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
• ak daňovníkom je držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so
sprievodom),
2.Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku
nároku na oslobodenie od dane.

3.Oslobodenie od dane zanikne okamžite, ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.

Článok VI.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 31
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 34,- Eur za jeden nevýherný hrací prístroj a
kalendárny rok.
§ 32
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie
nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov: a) výrobné číslo prístroja b) dátum
začatia prevádzkovania prístroja c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj
umiestnený d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a
výrobné číslo.
§ 33
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod zo dňa
14.12.2020.
§ 34
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením č. 25-OZ/2021 bod II/4 .
§ 35
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť: 1. 1. 2022
..........................................
Mgr. Agócs Gergely
starosta obce
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