VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LACKOVCE
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

Obec LACKOVCE
VZN O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Lackovce, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §29
a §36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o miestnych daniach“)
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 54/2019
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“):
a) ukladá miestne dane na území obce Lackovce,
b) stanovuje sadzby miestnych daní,
c) stanovuje ďalšie podrobnosti súvisiace s miestnymi daniami.

§2
Základné ustanovenia
Obec Lackovce na svojom území ukladá miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva.

§3
Správu miestnych daní vykonáva obec Lackovce (ďalej aj „správca dane“).

2

Obec LACKOVCE
VZN O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK II.
DAŇ ZA PSA

§4
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za psa: 5,00 € za každého
jednotlivého psa.

ČLÁNOK III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§5
Verejné priestranstvo obce
Verejným priestranstvom obce sú pre účely miestnej dane za užívanie verejného
priestranstva všetky verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

§6
Osobitné užívanie verejného priestranstva obce
Osobitným užívaním verejného priestranstva obce je pre účely miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva:
a) umiestnenie predajného zariadenia,
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
c) umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a ostatných stavebných zariadení
a veľkoobjemových kontajnerov,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív,
e) umiestnenie cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií,
f) trvalé parkovanie vozidla.

§7
Sadzba dane
Správca dane stanovuje na území obce sadzbu dane za osobitné užívanie verejného
priestranstva za každý, aj začatý m2 a každý aj začatý deň:
a) za umiestnenie predajného zariadenia: 0,330 €,
b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 0,100 €,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a ostatných stavebných zariadení
a veľkoobjemových kontajnerov: 0,330 €,
d) za umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhých palív: 0,165 €,
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e) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií: 0,330 €,
f) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla: 10,00 €
g) za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla: 20,00 €.

§8
Oslobodenie od dane
Správca dane oslobodzuje od daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
daňovníka, ktorý užíva verejné priestranstvo na akcie, z ktorých je výťažok v celom
rozsahu určený na charitatívne, alebo verejnoprospešné účely.

§9
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník v Oznámení o osobitnom užívaní verejného priestranstva obce uvedie najmä:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu - ak je daňovníkom
fyzická osoba,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, identifikačné údaje štatutárneho zástupcu ak je daňovníkom právnická osoba,
c) údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: účel, miesto, obdobie a rozlohu osobitného
užívania verejného priestranstva.

ČLÁNOK IV.
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§10
(1)

Daňové priznania k dani za psa podané daňovníkmi do 31. 12. 2019 ostávajú v platnosti.

(2)

Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestne dane prvýkrát k 1. januáru 2020.

ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 26. 11. 2019 do 12. 12. 2019.
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§12
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lackovce na
svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2019.

§13
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 15. 12. 2019.

§14
Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lackovce, vrátane dodatkov.

§15
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2020.

________________________________
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce
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