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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hvozdnica 
 

č. 2/2010 
 

zo 7. Novembra 2010 
 

o miestnych daniach 
                                         

Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie: 
 

§ 1 
Druhy miestnych daní 

 
 
Obec Hvozdnica ukladá tieto miestne dane : 
 
a) daň za užívanie verejného priestranstva, 
b) daň za psa 
c) daň za ubytovanie 
 

§ 2 
 
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 je kalendárny rok. 
                     

§ 3 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
 
l. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného  

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného  priestranstva. 

 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo     

vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko. 
 
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na poskytovanie služieb, prenosných reklamných pútačov /typu A/ umiestnenie stavebného 
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 
a pod. 

 
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.   
 
5. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením  

užívania verejného priestranstva. 
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§ 4 

Daň za psa 
1. Predmetom dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
 

2. Predmetom dane za psa nie je: 
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 

3. Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 
a) vlastníkom psa, 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní. 
 

4. Základ dane 
Základom dane je počet psov. 

 
5. Vznik a zánik daňovej povinnosti. 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 
psa. 
 

6. Povinnosti daňovníka 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie 
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom vzniká daňová povinnosť. 
 

7. Evidencia psov 
Daňovník po podaní priznania k dani za psa obdrží registračnú známku pre psa  
a a zároveň je povinný zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je daňovník 
povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej strany na Obecný úrad vo Hvozdnici. 
 

8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia    
do konca kalendárneho roka. 
 

9.   Sadzba dane za psa je 2 eura ročne. 
 
     10.  Spôsob vyberania dane: 

Daň sa môže uhradiť: 
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, 
b) poštovou poukážkou, 
c) bankovým prevodom na účet obecného úradu. 
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§ 5 
Spoločné ustanovenia 

 
l. Miestnu daň podľa § 1 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky    

oslobodenia len k l. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. 
2. Správu daní podľa tohto VZN vykonáva obec Hvozdnica, ktorá ustanoví Podrobnosti 

a náležitosti  oznamovacej povinnosti a spôsob vyberania dane. 
                        

 
§ 6 

Účinnosť 
 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 . 
                                                                                                        
 
                                                                                     Miroslav Minárik 
                                                                                     Starosta obce. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
               


