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Obec Beladice v súlade s ustanovením * 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami * 7 ods. 4,5,6, * ods. 2, *8 odst.2,* 12 ods.1, 2
a3, * l6ods. 1,2a3 * llods.2,3,4a7, *200ds.4,*21 ods. 2, * 103 avsúladezákona
Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice Č. 2 /2019 o miestnych daniach obce Beladice
(ďalej len VZN č.2/2019 alebo nariadenie)

Čti Základné ustanovenie

1) Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach podl‘a * 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d I o, že
v nadväznosti na * 98 zákona Č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2020:

2) VZN Č. 2/2019 upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území
obce Beladice v zdaňovacom období roku 2020

Čl.2 Druhy miestnych daní
Na území obce Beladice sa zavádzajú tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
fl daň za nevýherné hracie prístroje

g) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(ďalej len
poplatok).

ČI.3 Daň z nehnutel‘nosť
Daň z nehnuteľností zahtňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

ČI.4 Daň z pozemkov
A) Základ dane

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná póda, chmel‘nice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pády za 1 m2 uvedenej v prílohe Č. 1.
2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a
nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe Č. 2.
3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, t. j. podl‘a
zákona Č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
4) Základom dane z pozemkov podľa ods. 1 až 3 na ktorých sa nachádza predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená
vynásobením skutoČnej výmery predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2
uvedenej v prílohe Č. 2 pre stavebné pozemky.

B) Sadzha dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Beladice ročnú sadzbu dane z pozemkov

a) orná póda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty : 0,45 %
b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatně plochy s výnimkou stavebných

pozemkov: 0,50 %
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,50 %

Ď.s Daň zo stavieb
A) Sadzba dane
Správca dane určuje pre stavby na území obce Beladice roČnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavenej plochy:

a) 0,060 eura za obytný dom prízemný a stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,099 eura za obytný dom prízemný, podpivničený, za stavby na pódohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,165 eura za 1- poschodový dom, podpivniČený, za chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu,

d) 0,200 eura za samostatne stojace garáže,
e) 0,700 eura za časť bytu na podnikateľskú činnosť, za stavby hromadných garáží,

f) 0,180 eura za chatky a domČeky na rekreáciu, za stavby hromadných garáží
umiestnených pod zemou,

g) 0,464 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu‘

h) 0, 500 eura za poľnohospodárske stavby, stavby na skladovanie, za stavby na ostatně
podnikanie a na zárobkovú Činnost‘, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou Činnost‘ou,

i) 0,1320 eura ostatně stavby za priemyselné stavby

j) 0,1320 eura viacúČelová stavba

k) 0,4640 eura za ostatně priemyselné stavby, v písmene e, j, k + 0,055 eur za každé
poschodie



pravca ane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Či. 6 Daň z bytov
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Beladice určuje ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a) 0,0500 za byty
b) 0,0500 za nebytové priestory

Či. 7 Oslobodenie od dane a zníženie dane

Zníženie poplatku:
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Beladice
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Beladice, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b)potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3. Obec Beladice na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa v zdaňovacom období
dlhodobo zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí 183 dní z kalendárneho roka.
4. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Beladice a to:
a) pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území mého štátu
(víza)
b) potvrdenie o štúdiu, potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, len ak
žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o
žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky
poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému. V prípade ak obec nemá prístup k informačnému
systému je potrebné písomné potvrdenie žiaka alebo študenta o štúdiu, potvrdenie
študentského domova alebo internátu o ubytovaní so sídlom na území Slovenskej republiky.
5. Správca dane poskytne zníženie poplatku k 1.januáru zdaňovacieho obdobia vo výške 10%

- poplatníkovi, ktorým je s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
6. V prípade, že doklad podľa ods. 2/, 4/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj prekiad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie
je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
8. Nárok na odpustenie poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné
záväzky voči obci.
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1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, stavby vo vlastníctve cirkví a náboženských

spoločností registrovaných štátom
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov športovísk
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
e) časti pozemkov, na ktorých sú zriadeně meračské značky, signály a ině zariadenia

bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, telekomunikačně
vedenia a televízne prevádzača, nadzemné časti zariadení na rozvod elektrickej
energie a vykurovacích plynov

f)

2. Oslobodenie od dane a zníženie dane na ostatně pozemky, stavby, byty uvedené v
* 17 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane
neposkytuje.

Platenie dane z nehnutel‘ností
1. Správca dane na rok určuje, že vyrubená daň z nehnutel‘nosti je splatná:

a) naraz do výšky 100,00 eura, do 31.10. príslušného kalendárneho roka
b) nad 100, 01 eura do 30. 11 príslušného kalendárneho roka

2. Daň z nehnuteľnosti je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom na
účet obce číslo : SK65 0200 0000 0000 2392 9162, alebo v hotovosti v pokiadni
Obecného úradu Beladice.

3. Platbu dane z nehnutel‘nosti je daňovník povinný označiť variabilným symbolom pre
príslušný druh miestnej dane podľa rozhodnutia o vyrubení dane.

4. Správca dane určuje platenie dane nad 166 eur v troch splátka:
20% do3l.mája
30% do 30. júna
50 % do 30. septembra príslušného kalendár. roka.



ČL 8 Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce fyzickou alebo
právnickou osobou.
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba ktorá je

a) vlastníkom psa
2. Sadzba dane je na kalendárny rok je 5,00 eura za jedného psa, za kalendárny rok.

Takto určená sadza dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
3. Daňovník vznik a zánik daňovej povinnosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa

zániku a vzniku daňovej povinnosti.
4. Daň za psa je splatná

a) naraz do výšky 5,00 eura do 31. lO.príslušnného kalendárneho roka
b) nad 5,01 eura do 30.11. príslušného kalendárneho roka
Predmetom dane za psa nie je:
a)pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely- v tomto prípade je potrebné doložiť
potvrdenie príslušnej vedeckej alebo výskumnej inštitúcie o tom, že pes je chovaný na
tieto účely, b) pes umiestnený v útulku zvierat je potrebné doložif potvrdenie z útulku,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutí

Vznik a zánik daňovej povinnosti, evidenčně známky.
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca a nasledujúceho Po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v
ktorom pes prestal byt‘ predmetom dane.
2. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa prihlásenému do evidencie
evidenčnú známku.
3. Evidenčná známka je neprenosná na mého psa.
4. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť správcovi
dane do 14 dní odo dňa zistenia odcudzenia, zničenia, alebo straty známky. Na záldade
oznámenia správca dane vydá náhradnú známku.
5. Za vydanie náhradnej známky je povinný držiteľ/vlastníkl psa uhradiť poplatok vo
výške 2 eur.

Či. 9 Daň za užívanie verejného priestranstva

A) Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú rozumejú nasledovné
miesta:

a) miestne cestné komunikácie vo vlastníctve obce ‚v celej svojej dlžke, šírke od
krajnice Po krajnicu na celom území obce

b) priestranstvo pri obecnom úrade
c) priestranstvo pri zdravotnom stredisku
d) námestia a oddychové zóny v jednotlivých častiach obce
e) priestranstvo pri požiarnej zbrojnici
D priestranstvo športových a detských ihrísk vo všetkých častiach obce
g) všetky neknihované parcely v intraviláne obce
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2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce (miestne cestné komunikácie, námestia, chodníky, parky), okrem tých,
ktoré obec prenajala podľa osobitného predpisu.
3) Osobitný užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a mých atrakcií, umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním
verejného priestranstva nic je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sjetí.

4) Dlhodobým užívaním sa pre účely tohto nariadenia rozumie obdobie dlhšie ako 30 dní.

B) Daňovník.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva

C) Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

D) Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, pokiaľ nie je uvedené inak, sa stanovuje v
eurách za každý aj začatý m2. osobitne užívaného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
Druh osobitného užívania verejného priestranstva :

a) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie
služieb (brúsenie nožov, nožníc, nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi a pod.)
Sadzba: 0,1 eurai m2 začatý deň
b) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za
účelom ambulantného predaja občerstvenia a poskytovania pohostinskej činnosti Sadzba
5,00 €1 m2 začatý deň
c) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za
účelom ambulantného predaja ovocia a zeleniny 0,2 €1 m2 začatý deň
d) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za
účelom ambulantného predaja kníh, drobných umeleckých predmetov, remeselníckych
výrobkov, sezónny a propagačný predaj 1,00 €1 m2 začatý deň
fl Umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného zariadenia a mých materiálov na
dobu kratšiu 0,20 €1m2/ začatý deň
g) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky stavebného materiálu,
stavebného zariadenia a mých materiálov 0,50 €Im2Ia každý začatý deň
h) Umiestnenie zariadenia cirkusu, za každý aj začatý deň, paušálnou sumou 33,00 euro /deň
i) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia a
zariadenia na poskytovanie služieb počas jarmokov, športových a kultúrnych podujatí za
každý aj začatý deň, paušálnou sumou 10,00 euro /deli
k) Prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla do

3000 kg 0,20 € /rn2 každý začatý deň
I) Prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla nad
3000 kg 0,40 € /rn2 každý začatý deň
m) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla do
3000 kg 0,10 €1 /rn2 každý začatý deň
n) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla nad
3000 kg 0,20 €11rn2 každý začatý deň
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o) sadzba dane za užívanie všetkých tu nemenovaných užívaní verejného priestranstva sa
stanovuje na 0,40 € / m2 každý začatý deň

E) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosf vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

F) Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva

najneskór v deň vzniku daňovej povinnosti a zároveň požiadať o súhlas k užívaniu
verejného priestranstva. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskůr v deň vzniku daňovej
povinnosti. Vyrubená daň je splatná do IS dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

2. Ak daňová povinnosf zanikne a daňovník oznámi túto skutočnost‘ správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časf dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená, Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

3. Daňovníkje povinný oznámiť svoj zámer osobitého užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskór v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie :
a) fyzická osoba — meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktně údaje
b)fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, názov, obchodně meno, sídlo

a identifikačně číslo, kontaktné údaje.
c)údaje rozhodujúce na určenie dane — účel, miesto, obdobie, veľkosť záberu v m2

užívania verejného priestranstva
4. Na postup obce pri určení dane podľa pomócok sa vzťahuje daňový poriadok2

G) Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúru a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu ktorej výt‘ažok je určený na charitatívne a verejnoprospešně účely

Či. 10 Daň za ubytovanie

A) Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa * ‘754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, znib, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
B) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje na území obce Beladice

C) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

D) Sadzbadane
Sadzba dane je 0, 40 € na jedno lóžko a deň prenocovania.
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E) Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje

F) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom prechodného ubytovania a zaniká dňom

skončenia prechodného ubytovania.
C) Rozsah a spósob vedenia evidencie dane za ubytovanie
1) Prevádzkovatel‘ ubytovacieho zariadenia (platiteľ dane) je povinný viesť knihu
ubytovaných alebo elektronicky spracovanú evidenciu (ďalej len „evidencia“), ktorá musí
obsahovať nasledovné údaje: a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného, b) číslo
občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu ubytovaného, c) miesto trvalého pobytu
ubytovaného, d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.
2) Udaje uvedené v ods. 1 je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zapisovat‘ v
deň ubytovania sa hosťa, okrem údaja, týkajúceho sa dňa odchodu host‘a. Ukončenie pobytu
hosťa je prevádzkovatel‘ ubytovacieho zariadenia povinný vyznačiť v predpísanej evidencii
ihneď Po jeho odchode.
3) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný do 10 dní od ukončenia kalendárneho

mesiaca predložiť správcovi dane hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci
kalendárny mesiac, ktoré musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, počet osób a
počet prenocovaní.
H) Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podaf oznámenie O prevádzkovaní
tohto zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti správcovi dane.
2) Prevádzkovatel‘ ubytovacieho zariadenia je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť na
účet správcu dane alebo vyplatiť daň v pokiadni Obecného úradu v Beladiciach do 15 dní od
ukončenia štvrt‘roka..

Či. 11 Daň za predajné automaty
A) Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
B)Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
C) Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
D) Sadzba dane
Sadzba dane je 35,00 € zajeden predajný automat a kalendárny rok.
E) Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný

automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat prístroj štítkom s uvedením

týchto údajov:
a) názov, označenie prevádzkovateľa predajného automatu,
b) adresa prevádzky,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.
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Či. 12 Daň za nevýherné hracie prístroje
A) Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšt‘ajú alebo prevádzkujú za

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v
priestoroch prístupných verejnosti (d‘alej len „nevýherné hracie prístroje“)
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hfy,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a mé zariadenia na zábavné hry.

B) Daňovrn‘k
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
C) Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
D) Sadzba dane
Sadzba dane je 65,00 € zajeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
E) Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
F) Evidencia a spósob identifikácie
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov, označenie prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
b) adresa prevádzky,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Či. 13 Elektronické služby

1) Obec móže poskytovať elektronické služby.
2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na
webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä a) spis
daňovníka v elektronickej forme, b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka, c) prístup
na elektronickú podatel‘ňu, d) elektronická osobná schránka, e) katalóg služieb.
3) Elektronická adresa elektronickej podateľne obce je zverejnená na webovom sídle obce.

Či. 14 Miestny poplatok za komunáine odpady a drobné stavebné odpady

1. Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
a) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 0,055 eura /

osobu / deň * 78 ods. I a, t.j. zaokrúhlene 20 eura na osobu a rok
b) poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,15 eura za kilogram

2. Určenie poplatku:
a) pre fyzické osoby určí poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní

v zdaňovacom období
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b) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ako súčin sadzby poplatku
počtu kalendárnych dní a počtu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere

v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcii komunálnych odpadov.
3. Hodnota koeficientu pre učenie ukazovateľa dennej produkcieje 1,00,

Či. 15 Daň za jadrové zariadenia

Správca dane vyrubuje daň za jadrové zariadenie, ktoráje určená vzdialenosťou od
zdroja ohrozenia v Mochovciach a to sadzbou 0,0006 eura za m2 územia obce.

Či. 16 Spoiočné a záverečné ustanovenia

1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č.2/20l9 o miestnych daniach bob
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva znesením číslo 135/2019 dňa 11. 12. 2019 a
nadobúda účinnost‘ od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.
2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č.
2/20170 miestnych daniach zo dňa 28.11.2017
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V Beladiciach 11.12.2019


