VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BENICE
Č.03/2009 ZO DŇA 16.12.2009
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach v súlade s ustanoveniami § 6ods. 1 a § 11 ods.4 písm. e)
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
§ 2 ods. 1) písm. b) až d) a ods. 2) zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad
§1
Druhy miestnych daní
1) Obec BENICE ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2010 a následne tieto miestne
dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
2) Obec Benice ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady od 1. januára 2010 a následne
PRVÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
§3
Základ dane
Základom dane je počet psov
§4
Sadzba dane
1) 4 € za jedného psa chovaného na území celej obce BENICE, za kalendárny rok. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúca po mesiaci
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom pre novo prihlásených psov. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
3) V roku 2010 a následne je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok za vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§7
Evidencia psov
Daňovník si vyzdvihne registračnú známku pre každého evidovaného psa u správcu dane.
Stratu známky je povinný ohlásiť do 15 dní od jej straty na obecný úrad. Za vydanie
náhradnej známky stanovuje obec Benice sumu 1,65 €
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Premet dane (vymedzenie verejného priestranstva)
1) Predmetom dane je osobitné využívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce zapísané na LV č. 137
§9
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 10
Sadzba dane
Obec BENICE určuje sadzbu za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý deň
a začatý m2 v sume:
1. Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za:
a) predaj potravín, ovocia, zeleniny 0,331 €/m2/deň
b) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 0,663 €/m2/deň
c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby 0,331 €/m2/deň
d) predaj ostatných tovarov 0,165 €/m2/deň
e) využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy (predvádzanie rôznych
výrobkov áut....) 1 €/m2/deň
2) Za užívanie verejného priestranstva:
a) na kultúrne, spoločenské a športové podujatia 0,165 €/m2/deň
b) na konanie mítingov, zhromaždení a petičných akcií 1 €/m2/deň
3) Za skládku materiálov 0,165 €/m2/deň
4) Za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie 0,165 €/m2/deň
5) Za užívanie verejného priestranstva:
a) na účely postavenia cirkusov 0,099 €/m2/deň
b) na účely postavenia lunaparkov a iných atrakcií 0,066 €/m2/deň
§ 11
Oslobodenie od dane
Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu
a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 13
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) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.. V prípade splátok dane je daň splatná
v lehotách určených obcou.
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.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
u právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá poskytuje odplatný nocľah
§ 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 16
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 17
Sadzba dane
Sadzbu dane obec BENICE stanovuje za osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení
0,332 €
§ 18
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§ 19
Platenie dane
Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka vyhotoviť „Hlásenie..“ k dani za pobyt
podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je
daňovník povinný doručiť správcovi dane obec BENICE, vždy k 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.,
príslušného roka.
Daň za pobyt sa platí správcovi dane bez vyrubenia.
§ 20
Evidencia dane za ubytovanie
1) Platiteľ dane, ktorým prevádzkovateľ zariadenia poskytuje odplatné prechodné ubytovanie
je povinný registrovať sa na Obecnom úrade v BENICIACH do 15 dní od začatia činnosti.

2) Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované
obdobie v „Knihe ubytovaných“ pre potreby kontroly dane za ubytovanie, mať v nej
zapísaných všetkých ubytovaných na prenocovanie.
3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad,
v ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum pobytu.
4) Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole ubytovania
a účtovné doklady súvisiace s preukázaním dane za ubytovanie.
5) Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník
povinný nové skutočnosti ohlásiť správcovi dane obci BENICE do 15 dní odo dňa ich
vzniku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A ZA DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 21
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok)
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
§ 22
Poplatník
1) Ak nie je ustanovené 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 alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa vychádza z evidencie obyvateľov vedenej na
obecnom úrade v BENICIACH (trvalý a prechodný pobyt).
3) Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ,
b) ak ide o bytový dom poplatok platí vlastník ktorý je splnomocnený ako zástupca
ostatných spoluvlastníkov a užívateľov,
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorý nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
§ 23
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec BENICE vyberá poplatok je kalendárny rok 2010 a následne
§ 24
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby:
a) pre poplatníka podľa § 22 ods. 1 písm. a) pri nehnuteľnostiach a byte slúžiacom na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu je
0,0356 za osobu a kalendárny deň; 13 €/rok,
b) pre poplatníka podľa § 22 ods. 1. písm. a) pri nehnuteľnostiach na území obce, ktoré
užíva alebo je oprávnený užívať fyzická osoba, ak tieto nevyužíva na podnikanie
a nemá 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 trávnatý porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
0,0178 € za osobu a kalendárny deň; 6,5 €/rok,

2) Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov:
a) podľa § 22 ods.1 písm. b) vo výške 66 € za nádobu a rok (110 l KUKA nádoba)
b) podľa § 22 ods. 1.písm. c) vo výške 66 € za nádobu a rok (110 l KUKA nádoba)
c) potraviny Anna Môcová a Bystro Benické očko (len 1 zamestnanec) vo výške 13 € na
kalendárny rok
§ 25
Splatnosť poplatku
Poplatok na rok 2010 je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru naraz do sumy 40 € pre fyzické osoby, do sumy 200 € alebo v dvoch
rovnakých splátkach, a to:
I.
splátka do 15 odo dňa doručenie platobného výmeru
II.
splátka do 30. septembra
§ 26
Oznamovacia povinnosť
1) Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci
stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka podľa evidencie obyvateľstva. Všetky zmeny
potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu
v BENICIACH najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka.
2) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa § 22 ods. 1 písm. b)
a c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak si za ne plní oznamovaciu povinnosť poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 23. Spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.

1)
a)

b)
2)
a)

§ 27
Zníženie a odpustenie poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec zníži o :
50 % poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich. K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok
na úľavu ( potvrdenie o návšteve školy, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe a pod.)
30 % poplatníkovi, ktorý v kalendárnom roku 2010 a následne dosiahne vek 70
rokov
Obec odpustí alebo zníži o alikvotnú časť poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:
poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu
zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci. Nárok na poskytnutie úľavy je

potrebné preukázať: doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci,
doklad o prechodnom pobyte, nájomná zmluva, pracovná zmluva, a pod.)
b) poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí. Nárok na poskytnutie úľavy je potrebné preukázať dokladmi: (pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
o zamestnaní a pod.)
3) Úľavy podľa § 28 sa nesčítavajú a nemajú odkladný účinok.

§ 28
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa VZN č. 06/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady schváleného zo dňa 16.12.2008

2) Obecné zastupiteľstvo obce BENICE sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2010
a následne uznieslo dňa 16.12.2009 pod uznesením číslom 83/09.
§ 29
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010

.............................................
starosta obce
VZN: vyvesené dňa: 17.12.2009
VZN zvesené dňa: ......2009

