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Obec Pohronská Polhora v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.,5,6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, §
17 ods. 2,3,4 a 7, § 98 ods.5, § 99 e odst. 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
ustanovuje a vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie obce Pohronská Polhora o miestnych daniach/ a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
§ 1
Základné ustanovenia
1.) Obecné zastupiteľstvo v Pohronskej Polhore 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, že obec
Pohronská Polhora na území obce s účinnosťou od 1. januára 2016
z a v á dz a nasledovné miestne dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
a ustanovuje
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len poplatok/. Toto všeobecne
záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní /okrem dane z nehnuteľnosti/
a určenie náležitostí poplatku na území obce Pohronská Polhora.

1. DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1.)
2.)
a)
b)
c)
d)

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
pes chovaný na vedecké a výskumné účely
pes umiestnený v útulku zvierat
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní,
§4
Základ dane
Základnom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Pohronská Polhora 4 € za každého psa.
§6
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 a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom
dane.
§7
Platenie dane
1.) Daňovník je povinný zaplatiť daň za psa do 15 dňa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
§8
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

2. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Predmet dane
1.) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a
dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2.) Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce /ulica, cesta, chodník a
verejná zeleň/
3.) 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, trvalého parkovania vozidiel a podobne.
4.) V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starostka obce.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestoru v m2 alebo
parkovacie miesto.
§ 12
Sadzba dane
Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 4 € deň
b) umiestnenie stavebného zariadenia 0,020 €/m2
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 10 € deň
d) umiestnenie skládky 0,020 €/m2 ak sa užíva viac ako jeden mesiac
e) trvalé parkovanie vozidiel:
 osobného motorového vozidla 30 € ročne
 nákladného motorového vozidla, autobusu 50 € ročne
 vlečka 30 € ročne, prívesný vozík 15 € ročne
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.

3. DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom
služby prechodného ubytovania.
§ 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 16
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 17
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,15 € za lôžko a noc. Daň sa stanoví ako súčin počtu prenocovaní a sadzby
za osobu.

§ 18
Vyberanie dane
1.) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje a ktorý je
povinný:
a) viesť preukázateľnú evidenciu ubytovania na účely dane,
b) polročne odviesť daň obci
2.) Daň sa neplatí:
a) za lôžka využívané na charitatívne účely
b) za lôžka na organizovaný pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi materských škôl, základných a
stredných škôl.
§ 19
Správca dane
Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

4. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 20
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej len
„predajné automaty“/
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane 100 € za jeden predajný automat na rok. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia
prevádzkovania predajných automatov, zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 22
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti /počet predajných automatov, evidenčné čísla/
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Daň za predajné automaty v bežnom roku vyrubí správca dane rozhodnutím. Na účely výberu dane
prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu ohľadne každého predajného automatu
osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu
b) obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa
c) názov a sídlo zariadenia v ktorom je predajný automat umiestnený
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole ,alebo ju doručiť správcovi dane v
lehote stanovenej vo výzve.
§ 23
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

5. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 35 € za jeden nevýherný hrací prístroj / počítačové hry, biliard, stolný
futbal, stolný hokej, šípky, počítačové hry, hudobný automat a iné zariadenia na zábavné hry/ a kalendárny
rok.
§ 25
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti správcovi dane písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole, alebo ju
doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 26
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné
doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 27
Predmet poplatku
1.) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a
akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí
poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
§ 28
Poplatník
1.) Ak ďalej nie je uvedené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je
stavbou alebo záhradou, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikane, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha.
b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúca sa na území obce Pohronská Polhora

2.) Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľností
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec
3.) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je
táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.
§ 29
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
§ 30
Sadzba poplatku
Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného
kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0311 € za liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov
b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0411 za osobu a kalendárny deň
V obci Pohronská Polhora je zavedený zber komunálneho odpadu 2 x mesačne , PET fľaše 2 x mesačne.
§ 31
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Obec vyrúbi poplatok rozhodnutím na základe
stanovenej sadzby. Poplatok môže byť uhradený v hotovosti v pokladní Obecného úradu v Pohronskej
Polhore, bezhotovostným prevodom na účet obce č. účtu: 2001887001/5600, alebo poštovou poukážkou.
§ 32
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1.) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o
miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 32 ods. 1 na zníženie poplatku alebo
odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v §7 ods.2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
a) výkonu práce alebo štúdia v zahraniční, alebo z iného pobytu v zahraniční /100%/ úľava
b) výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu ( 50 % úľava)
c) prechodného pobytu v inej obci
d) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení
e) výkonu trestu odňatia slobody
f) po dovŕšení 70 roku veku života (50 % úľava)
g) neobývaná nehnuteľnosť (50 % úľava)
2. ) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 32
tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 33 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu
dane po uplynutí daňového obdobia – kalendárneho roka.

