VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE RADIMOV
č. 3/2020
o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov

VZN č. 3/2020 schválené dňa: 09.12.2020
VZN č. 3/2020 vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa: 18.11.2020
VZN č. 3/2020 nadobudlo účinnosť dňa: 01.01.2021
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Obec Radimov v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radimov
č. 3/2020
o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov
Čl. 1
1. V súlade s § 6 odst. 3 písm. d zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva Obecné zastupiteľstvo v Radimove nariadenie
o miestnych poplatkoch vypracované v zmysle zákona č.544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch a zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. V obci Radimov sa budú vyberať tieto miestne poplatky:
a.) daň za užívanie verejného priestranstva
b.) daň za psa
c.) cintorínsky poplatok
d.) poplatok za nevýherné hracie prístroje
Čl. 2

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií, umiestnenie skládky odpadu, trvalé parkovanie vozidla a pod.
2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely
a verejnoprospešné účely.
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona je najmä cesta, preluky, chodník,
miestna komunikácia, parky a všetky ostatné pozemky vo vlastníctve obce
nachádzajúce sa v intraviláne obce.
4. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v odseku 1.
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5. Sadzba dane a polatkov jednorázovo:
a.) daň za predaj na verejnom priestranstve
5,00 €
b.) daň za predajné stánky
5,00 €
c.) daň za umiestnenie lunaparku jednorazovo
100,00 €
d.) daň za uloženie stavebného materiálu na verejnom priestranstve do
3 mesiacov bezplatne, potom za každý začatý mesiac 10 € s tým, že každé uloženie
musíbyť povolené obecným úradom . Plocha najviac 30 m2.
e.) Splatnosť dane je pred začatím úžívania. V prípade rozdielu obec rozdiel dane
dorubi alebo vráti.

Čl. 3
Daň za psa
Daňovníkom dane za psa je občan, ktorý je jeho vlastníkom alebo držiteľom.
1. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2. Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu osoba
nevidomá.
3. Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
4. Sadzba dane je 10,00 € za jedného psa .
Čl. 4
Cintorínsky poplatok
1. Cintorínsky poplatok sa vyberá za každý hrob na miestnom cintoríne.
2. Poplatok platí opatrovateľ hrobu vo výške 10 € za jednohrob a detský hrob
15 € za dvojhrob
25 € za trojhrob
35 € za štvorhrob
3. Poplatok sa platí na dobu 10 rokov

Čl. 5
Poplatok za nevýherné hracie prístroje
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 hraci
prístroje“)
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a.) Elektronické prpístroje na počítačové hry
b.) Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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5. Sadzbu dane stanovuje obec vo výške 35 €/ rok za jeden nevýherný hrací prístroj.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaníká dňom skončenia ich prevôádzkovania.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
8. Obec vyrúbi daň platobným výmerom. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
10. 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 poomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zaník daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, obec môže tieto
penalizovať až o 50 %. Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na celé EURA smerom
hore.
2. Poplatky nemožno vyrúbiť alebo vymáhať po uplynutí piatich rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom
poplatkov.
Čl. 7
Účinnosť

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 3/2020 o určení náležitostí miestnych
daní a miestnych poplatkov na území obce Radimov bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom Radimov dňa 09.12.2020 uznesením č. 29/2020
2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 4/2019 o určení
náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Radimov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 3/2020 o určení náležitostí miestnych
daní a miestnych poplatkov na území obce Radimov nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Biskupičová Kristína
Starostka obce
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