Obec Červený Hrádok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a ustanoveniami § 25, § 29, §33, §36, § 39, § 43, § 47, §51, §55, § 59, § 70, §76,
§78, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 2/2021
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce
Červený Hrádok v r. 2022
Ú V O D N É U S TA NO V E N I E
§1
1) Obecné zastupiteľstvo v Červenom Hrádku podľa § 11 ods. 4 písme. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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 z a v á d z a na území obce Červený Hrádok
s účinnosťou od 1. januára 2022 tieto druhy miestnych daní a poplatkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 29 daň za psa
§ 36 daň za užívanie verejného priestranstva
§ 37 daň za ubytovanie
§ 51 daň za predajné automaty
§ 59 daň za nevýherné hracie prístroje
§ 76 daň za jadrové zariadenie
§ 83 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. I - D A Ň Z A P S A
§2

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je:
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, v tomto prípade je potrebné položiť
potvrdenie príslušnej vedeckej alebo výskumnej inštitúcie o tom, že pes je chovaný na
tieto účely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat je potrebné doložiť potvrdenie z útulku
c/ pes so špeciálnym výcvikom ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
Od dane sú oslobodené:
a/ pes, ktorého vlastní občan starší ako 70 rokov žijúci v domácnosti sám.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4) Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 5,00 € za každého psa a kalendárny rok,
5) Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. l tohto nariadenia a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.

7) 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 vznikla daňová
povinnosť. Daňovník v oznámení uvedie vlastné identifikačné údaje ako aj identifikačné
údaje chovaného psa.
8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia a to
najneskôr do 31. 1. bežného roka.
9) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznám správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 2
odst. 7, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
10) Spôsob vyberania dane
- v hotovosti do pokladnice obce
- bezhotovostne na účet obce
ČL. II - DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§3
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 na účely tohto VZN ako aj ostatných VZN ktoré má obec prijaté, sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Červený Hrádok, vrátane centrálnej zóny
obce – verejné priestranstvo pred obecným úradom s kultúrnym domom vymedzené par. č.
203/2 a p. č. 109 registra C-KN v k. ú. Červený Hrádok.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu a iných atrakcií, umiestnenie skládky, rozkopávka miestnej komunikácie a zelene
z dôvodu výstavby alebo vykonávanie plánovanej údržby inžinierskych sietí (plánované opravy
inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie – líniové stavby), trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5) Sadzba dane sa stanovuje takto:
a) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, predaj spotrebných výrobkov,
najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické
výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar (darčekové predmety,
ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety), kozmetika, drogériový tovar, športové
potreby, hračky je 5,00 €/deň
b) b) na poskytovanie ambulantných služieb (brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava
dáždnikov, oprava a čistenie obuvy, kľúčové služby, čistenie peria a podobne): 5,00 €/
deň
c) c)
za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie stavbárskeho lešenia,
stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenie 0,30 €// m2 /deň
d) dočasné umiestnenie skládky komunálneho odpadu, stavebného materiálu, sutín alebo
kameňa, skládka zeminy, skládka nepotrebného materiálu z domácností a rôzny iný
materiál a zariadenie: 0,20€/m2/deň
e) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie:
- reklamného zariadenia 0,66€//m2/deň
kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva 40,00 €/týždeň/
6) Daňová povinnosť
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania
verejného priestranstva. Daňovník je povinný písomne oznámiť užívanie verejného priestranstva
správcovi dane.
7) Oslobodenie

Oslobodenie od dane – poplatok sa neplatí za kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom
priestranstve bez vstupného alebo za akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely. A ak akúkoľvek skládku odstráni právnická alebo fyzická osoba do
24 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
8) Vyrubenie poplatku
Obec Červený Hrádok vyrubí miestnu daň rozhodnutím. Daň je splatná naraz v hotovosti do
pokladne obce.
ČL. III. – DAŇ ZA UBYTOVANIE
§4
1) Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len zariadenie).
2) Daňovník
Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
4) Sadzba dane
Sadzbu dane určuje obec Červený Hrádok vo výške 0,50 € na 1 osobu a prenocovanie.
5) Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6) Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
7) Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronicky spracovanú
evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
ČL. IV - DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
§5
1) Predmet dane
Predmetom dane za nevýherné hracie automaty 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 hracie automaty“)
Nevýherné hracie automaty sú: a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry.
2) Daňovník
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
3) Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4) Sadzba dane
Správca dane stanovuje sadzbu dane 100,00 €/za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
5) Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
6) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7) Oznamovacia povinnosť a platenie dane

a) 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa odst. 7), správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
d)Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem
vlastných identifikačných údajov aj identifikačné údaje nevýherných hracích prístrojov, miesto ich
prevádzkovania a deň začatia resp. ukončenia ich prevádzkovania. Deň začatia resp. ukončenia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí preukázať vierohodným dokladom ako je
napríklad zmluva vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje
a podobne.
Čl. V - Daň za jadrové zariadenie
§6
l) Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
a vyrába sa elektrická energia ( ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.
2) Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
3) Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením.
4) Sadzba dane
Sadzba dane je v našej obci, ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo
vzdialenosti od zdroja Atómová elektráreň Mochovce:
1. do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia ………………….0,0039 € /m2
Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre kat. územie obce.
Výmera územia obce Červený Hrádok je 5 499 653 m2.
5) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
6) Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti.
7) Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí Obec Červený Hrádok do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
8) Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

ČL. VI.- MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§7
1)
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Pre občanov obce je záväzné vykonávať separovanie nasledujúcich komodít: plasty, papier, sklo,
kovy, elektronický odpad, nebezpečné látky, pneumatiky, akumulátory a batérie. Tieto
komodity budú zhromažďované na mieste určené obcou. FO môžu odovzdať pneumatiky
distribútorovi pneumatík. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva servis
bez predaja pneumatík.
d) Na obec Červený Hrádok sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, nakoľko 50 % obyvateľov kompostuje vlastný
odpad na svojich pozemkoch a z dôvodu, že náklady na nakladanie s týmto druhom komunálneho
odpadu nepokryje inkasovaný miestny poplatok. Pri väčšom objeme biologicky rozložiteľného odpadu
rastlinného a drevinatého pôvodu môžu obyvatelia obce dočasne ukladať na parcele č. 1559 a parcele
č. 1560 k. ú. Červený Hrádok. Triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov je pre obec
ekonomicky neúnosný.
2) Poplatník
Poplatok platí poplatník, ktorým je
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako je
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/,
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako je podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
5) Sadzba poplatku
Sadzba poplatku stanovuje v obci Červený Hrádok takto:
A) pre fyzické osoby 0,0685 € za jeden kalendárny deň, t. j. 365 dní x 0,0685 = 25,00 €
kalendárny rok
Poplatok sa vyráta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, počas ktorého
nehnuteľnosť užíva doplniť aj vlastníkov nehnuteľností aj užívateľov.
B) pre právnické osoby a FO živnostníkov
Poplatok sa vyráta ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu.
Ukazovateľom dennej produkcie komunálneho odpadu je teda súčet:
- priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie v pracovnoprávnom vzťahu, alebo ktoré
tvoria jeho štatutárny orgán, pričom osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ak je
poplatníkom fyzická osoba do počtu sa započítava aj táto osoba
- a priemerného počtu
a/ ubytovaných osôb, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti poskytuje ubytovacie služby,
pričom sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt

b/ priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt,
vynásobený koeficientom ustanoveným obcou.
Koeficient pre výpočet je 1.
6) Ohlásenie
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako 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 pobytu, adresu prechodného
pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/ ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83
zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
7) Vyrubenie poplatku
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, u právnických osôb a FO právnické osoby je možné vystaviť za
poplatok faktúru na celé zdaňovacie obdobie.
Ak obec zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, obec
upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období.
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní odo
dňa doručenia dodatočného platobného výmeru. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) ukončenie trvalého pobytu – postačí podať písomnú žiadosť,
b) zrušenie prechodného pobytu - postačí podať písomnú žiadosť,
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť – k písomnej žiadosti doložiť Rozhodnutie o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
d) pri ukončení nájomnej zmluvy na oprávnenie užívať nehnuteľnosť – k písomnej žiadosti
doložiť nájomnú zmluvu s dátumom ukončenia alebo potvrdenie prenajímateľa o ukončení
nájmu,
e) pri ukončení podnikateľskej činnosti – oznámenie o ukončení podnikania doložené
potvrdením obvodného úrad, odbor živnostenského podnikania o ukončení podnikania,
f) v prípade úmrtia poplatníka, ak za poplatníka prevzala poplatkovú povinnosť iná osoba a túto
skutočnosť uviedla i v oznámení – úmrtný list.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8) Oslobodenie od poplatku
Obec Červený Hrádok na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti zákona stanovuje tieto zníženia:
- na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí vo výške 50 % za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.
Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre odpustenie poplatku alebo časti poplatku sú:

a) študentom ubytovaných ma internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie
o ubytovaní na internáte alebo ubytovni, študenti, ktorí sú počas štúdia ubytovaní na priváte
prinesú potvrdenie o návšteve školy. K týmto potvrdeniam je potrebné doložiť aj čestné
prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce,
b) občanom, ktorí sa zdržujú v zahraničí – doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
pobyt v zahraničí /preložený do slovenského jazyka/, alebo čestné prehlásenie o tom, že viac
ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce,
c) občanom ktorých práca si vyžaduje ubytovanie mimo miesta trvalého bydliska, viac ako 90
dní – doklad od zamestnávateľa potvrdzujúci výkon práce mimo miesta trvalého pobytu alebo
čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce,
d) občanom, ktorí majú prechodný pobyt v inej obci – potvrdenie o prechodnom pobyte v inej
obci alebo čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce, a má zaplatenú úmernú časť poplatku v inej obci,
e) občanom, ktorí majú v obci prechodný pobyt a nezdržujú sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období na území obce čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce,
f) občanom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností v obci Červený Hrádok a nezdržujú sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období na území obce - čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce,
g) občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody – potvrdenie nápravno-výchovného
zariadenia o výkone trestu odňatia slobody,
h) občanom, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálne služby – po predložení
potvrdenia poskytujúceho sociálne služby.
Oslobodenie bude priznané na základe kompletnej písomnej žiadosti podanej na OÚ v Červenom
Hrádku v lehote do 28. februára bežného roka.
§8
Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje
1. Uvedené miestne dane sa priznávajú na spoločnom tlačive vydanom MF SR“
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje.“V tomto tlačive si daňovník označí druh priznania.
2. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za
nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia.
3. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný správcovi dane podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo
zanikne daňová povinnosť najneskôr 30 dní odo dňa vzniku alebo vzniku daňovej povinnosti .V
čiastkovom priznaní je povinný daňovník uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
§9
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím

2. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Ak dôjde z zmene daňovej povinnosti u niektorej z miestnych daní správca dane rozhodnutím
vyrubí pomernú časť dane. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti správca dane vráti na základe
žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v lehote nepodá čiastkové priznanie.
§ 10
Spôsob platenia poplatku
Poplatník od poplatníka vyberá obec. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho
zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba,
ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná.
§ 11
Splatnosť, spôsob a miesto zaplatenia poplatku
Poplatník môže poplatok zaplatiť v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce Červený
Hrádok.
§ 12
Čl. VIII - ÚČINNOSŤ
Dňom účinnosti tohto VZN o miestnych daniach sa ruší VZN o miestnych daniach na rok 2021 č.
2/2020 zo dňa 14.12.2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Červený Hrádok sa na tomto VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na nové zdaňovacie obdobie uznieslo dňa
14.12.2021.
VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2022.
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starosta obce
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