Obec Terany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, §12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4
a 6, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2019
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1 Obecné zastupiteľstvo obce Terany podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v náväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s
účinnosťou od 1. januára 2020 tieto miestne dane a poplatok:
1)
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
2)
a) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 2
DAŇ ZA PSA
§ 2 Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou na území obce Terany.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b)pes umiestnený v útulku zvierat
c)pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
§3 Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
- vlastníkom psa
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní .
§ 4 Sadzba dane
1.Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
- za psa v rodinnom dome 10,00 €

- za psa chovaného v bytovom dome 20,00 €
- poplatok za registračnú známku 1 €/ks
§ 5 Základ dane
1.Základom dane je počet psov.
§ 6 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane. Pokiaľ daňovník nepredloží požadované doklady, správca dane nebude prihliadať
na zmeny.
§ 7 Platenie dane
Daň za psa je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Článok 3
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 8 Predmet dane
1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobité užívanie verejného priestranstva a
dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom pre obec Terany sú všetky priestranstvá v jej katastrálnom území okrem
tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo pri ktorých sú fyzické osoby a
právnické osoby ich správcami, alebo časť, ktorú obec Terany prenajala. K nim patria najmä cesty,
miestne komunikácie, chodníky, námestie, obecné parky, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene,
športoviská a pod.
§ 9 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo využíva.
§ 10 Základ dane
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m².
§ 11 Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:
a, za predaj tovaru z osobného alebo nákladného vozidla, využitie miestnej tržnice je poplatok
4,00 €/deň,
b, za zriadenie lunaparku, cirkusu, čistiarne a iných atrakcií je poplatok 17,00 €/deň,
c, za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu sa pre fyzické osoby určuje
poplatok 0,016 €/deň za každý aj začatý m², právnické osoby, živnostníci, ktorí využívajú verejné
priestranstvo na tieto účely na zárobkovú činnosť určuje poplatok - 0,16 € /deň za každý aj začatý
m² verejného priestranstva,

§ 12 Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
1.Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:
a, na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, z
ktorej výťažok je určený na verejnoprospešné účely.
b, na dočasnú skládku palivového dreva a stavebného materiálu obyvateľom, ktorí sa o predmetné
verejné priestranstvo starajú.
2.V obidvoch prípadoch je potrebné splniť ohlasovaciu povinnosť.
§ 13 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva.
2.Zakazuje sa užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidiel na chodníkoch a všetkých zelených
plochách.
3.Pre nákladné automobily, vozidlá na prepravu osôb, poľnohospodárske a stavebné stroje je určené
parkovacie miesto pri potoku – most.
§ 14 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti.
Článok 4 DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 15 Daň za ubytovanie
1.Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
§ 16 Daňovník
Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 17 Základ dane
1.Základom dane je počet prenocovaní.
§ 18 Sadzba dane
1. Správca dane stanovuje sadzbu dane 0.50 € na osobu a prenocovanie.
§ 19 Povinnosti daňovníka
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2.Platiteľ dane je povinný najneskôr v deň začatia prevádzkovania činnosti registrovať sa u správcu
dane. Právnická osoba uvedie svoj názov, IČO, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. K
registračnému listu je platiteľ povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list,

prípadne iný doklad, na základe ktorého vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie. Platiteľ je
povinný oznámiť správcovi dane zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti nastali.
3. Daň za ubytovanie pre správcu dane v stanovenej výške vyberá prevádzkovateľ pri nástupe
daňovníka do zariadenia, v hotovosti. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu všetkých
ubytovaných hostí (ďalej len „ubytovacia kniha“) pre potreby vyúčtovania dane a jej kontroly.
Ubytovacia kniha musí obsahovať údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého bydliska, deň príchodu a deň odchodu a počet prenocovaní. Túto evidenciu je platiteľ
povinný predložiť zamestnancovi obce pri kontrole, prípadne ju na výzvu doniesť na kontrolu k
správcovi dane.
4. Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi príjmový pokladničný doklad, obsahujúci meno a
priezvisko daňovníka, počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a odchodu, ako aj všetky
náležitosti daňového dokladu. Príjmové pokladničné doklady sú evidované ako prísne zúčtovateľné
tlačivá. Platiteľ je povinný vyzdvihnúť si ich u správcu dane.
20 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1.Platiteľ dane je povinný do 31.12 bežného roka predložiť správcovi dane knihu ubytovaných,
vyplnené tlačivo – oznámenie o výške dane za ubytovanie a doložiť kópie príjmových pokladničných
potvrdeniek. Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane. Daň je splatná bez
vyrubenia do 31.12. bežného roka do pokladne obce. Mesačné preddavky sa uhrádzajú na účet obce:
SK35 0200 0000 0000 0602 6412 do 25-ho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac,
spoločne s tlačivom o výške dane za ubytovanie.
§ 21 Oslobodenie od dane
1.Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku.
Článok 5
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 22 Predmet poplatku
1.Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov a
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa platí za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
§ 23 Platiteľ poplatku
1.Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou alebo záhradu, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania,
2. a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
§ 24 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 22.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
§ 25 Štruktúra a sadzba poplatku
1. Základná sadzba paušálneho poplatku je 0,0411€ za osobu a kalendárny deň- 15,00 € za
osobu a rok.
a) fyzická osoba – trvalý pobyt / prechodný pobyt /, ktorá je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť 15,00 € na osobu a kalendárny rok,
b) fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je
poplatok 0,0685 €/ deň, t.j. 25,00 €/ rok za zamestnanca vynásobený koeficientom 1,
pričom podnikateľ zaplatí za priemerný počet osôb, ktoré má v pracovnoprávnom vzťahu
alebo inom obdobnom vzťahu,
c) fyzická osoba – bez trvalého pobytu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť 25,00 € na nehnuteľnosť a kalendárny rok,
d) Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,015 €, t.j. 15 €/tona. Miesto skládky
pre producenta drobného stavebného odpadu je regionálna skládka Združenia Hont v H.
Tesároch.
2. Množstvový zber obec neurčuje pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré
sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
poskytovanie ubytovacích, reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských služieb.
3. Obec Terany ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu pre fyzickú osobu na 0,030 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín.
3. 1 Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní pred zahájením stavebných prác
vopred dojednať spôsob zneškodnenia DSO na obecnom úrade.
3.2 Náklady spojené s prepravou a zneškodnením drobného stavebného odpadu znáša
pôvodca odpadu.
3.3 Drobný stavebný odpad vzniknutý pri stavebnej činnosti sa ukladá na skládku odpadov, s
ktorou má obec Terany uzavretú zmluvu.
3. 4 Pôvodcovi drobného stavebného odpadu sa poplatok za drobný stavebný odpad vypočíta
ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu odovzdaného na skládku odpadov a
sadzby poplatku za drobný stavebný odpad.

§ 26 Zníženie a odpustenie poplatku
1. a) Obec poplatok zníži na polovicu študentom a pracujúcim, ktorí sa počas roka zdržiavajú
mimo trvalého bydliska alebo v zahraničí – na 7,50 € na osobu a kalendárny rok.
2. Obec poplatok odpustí:
a) občanom, ktorí sa počas kalendárneho roka zdržiavajú na území obce menej ako 15 dní,
b) občanovi, ak sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého obdobia mimo územia obce
3. Uvedené skutočnosti preukazuje obci žiadateľ o zníženie alebo odpustenie poplatku
predložením nasledovných dokladov:
- potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie ubytovacieho zariadenia
- potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí (pracovné víza),
- potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
- potvrdenie o výkone trestu
- vo výnimočných prípadoch je možné doložiť čestné vyhlásenie
4. Ku zníženiu alebo odpusteniu poplatku je potrebné predložiť doklady v lehote do 31.1.
príslušného roku. Pri nepredložení dokladov do tohto termínu, platiteľ nemá nárok na
poskytnutie úľavy.
5. Poplatok sa zníži alebo odpustí len v prípade, ak si poplatník riadne plní poplatkovú
povinnosť a nemá evidované nedoplatky na obecnom úrade.
§ 27 Vyrúbenie a platenie poplatku
1.Poplatok obec vyrúbi rozhodnutím za príslušný kalendárny rok. Poplatok je splatný vo dvoch
rovnakých splátkach a to ku dňu 31. marca a 30. júna príslušného kalendárneho roka. Poplatok do
16,60 € je splatný jednorázovo do 31. marca.

§ 28 Záverečné ustanovenia
1.Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.
2. Návrh VZN č. 2/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce na
dobu 15 dní od 11.11.2019 do 27.11.2019.
3. Obecné zastupiteľstvo v Teranoch sa uznieslo na tomto VZN uznesením č.95/2019 dňa 6.12.2019
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a 3/2015 miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania
dane za ubytovanie.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.
6. VZN č. 2/2019 je prístupné na Obecnom úrade v Teranoch a zverejnené na internetovej stránke
obce.

Mgr. Iveta Gajdošová
starostka obce

