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Obec Radimov podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a mietnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radimov
č. 1/2021
o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje bližšie podmienky vyberania
miestnych daní a poplatkov na území obce Radimov a ostatné s tým súvisiace náležitosti.

Čl. 1
1. V obci Radimov sa budú vyberať tieto miestne dane a poplatky:
a.) daň za psa
b.) daň za užívanie verejného priestranstva
c.) daň za nevýherné hracie prístroje

Čl. 2
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.
5. Správca dane vyrúbi daň za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti.
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Čl. 3

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 mimo
stráženého parkoviska.
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 VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Sú to najmä cesty, preluky, chodníky, miestne komunikácie, 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.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Radimov je výmera
užívaného verejného priestranstva v m2.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Radimov sa stanovuje
podľa nasledovných kritérií:
a.) 1,00 €/deň daň za umiestnenie stánkov, kioskov, prenosných skladíšť, stavebných
strojov a plošiny o rozmeroch 2,5 x 2 m
b.) 1,00 €/m2/deň daň za predajné miesto na verejnom priestranstve
c.) 0,25 €/m2/deň daň za parkovanie nákladných vozidiel určených na podnikanie
d.) 0,50 €/m2/deň/kus daň za umiestnenie lunaparku, kolotočov, cirkus, hracie
automaty, prívesy, maringotky
e.) 0,33 €/m2/deň daň za uloženie materiálu na verejnom priestranstve
7. Sadzba dane za užívanie verejného priestanstva na území obce Radimov sa stanovuje
podľa nasledovných kritérií:
a.) 1,00 €/deň daň za umiestnenie stánkov, kioskov, prenosných skladíšť, stavebných
strojov a plošiny o rozmeroch 2,5 x 2 m
b.) 1,00 €/m2/deň daň za predajné miesto na verejnom priestranstve
c.) 0,25 €/m2/deň daň za parkovanie nákladných vozidiel určených na podnikanie
d.) 0,50 €/m2/deň/kus daň za umiestnenie lunaparku, kolotočov, cirkus, hracie
automaty, prívesy, maringotky
e.) 0,33 €/m2/deň daň za uloženie materiálu na verejnom priestranstve
8. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo
fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, nákladný
automobil, kamión, obytný príves) na tom istom mieste.
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9. Výpočet a vyberanie dane sa počíta za užívanie verejného priestranstva:
a.) Pri výpočte dane sa počíta každý začatý m2 ako aj každý začatý deň. Daň sa vyberá
dňom, kedy začalo užívanie verejného priestranstva až do dňa, kedy daňovník
oznámi správcovi dane, že osobitné užívanie verejného priestranstva ukončil,
zariadenie odstránil a užívané priestranstvo uviedol do pôvodného a náležitého
stavu.
b.) Daňovník je povinný oznámiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, aby mohli byť
stanovené podmienky užívania a vyrubená daň.
10. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce alebo prevodným príkazom na účet obce
v peňažnom ústave.
11. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách
určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Čl. 4
Daň 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 prístroje 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.
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 zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
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 pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
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Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poplatky nemožno vyrúbiť alebo vymáhať po uplynutí piatich rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom
poplatkov.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Radimove.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Radimove trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov dňa ...........
uznesením č............
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ......
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020
zo dňa 9.12.2020.

Biskupičová Kristína
Starostka obce
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