Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o miestnych daniach

Číslo: 12/2012

Piešťany, 13.12.2012

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany sa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods.
4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ust. § 2ods. 1 písm. b), d), e), f), h) a § 29, § 43, § 51, § 59 a § 76 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje:
- daň za psa
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje
- daň za jadrové zariadenie,
sadzby dane, spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob
identifikácie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, začlenenie
obce do pásma rozhodujúceho pre určenie dane a oslobodenie od dane.
(2) Správcom miestnych daní je Mesto Piešťany.

§2
Daň za psa
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je :
a) ak je pes chovaný v rodinných domoch na území mesta Piešťany
b) ak je pes chovaný v bytovom dome na území mesta Piešťany
c) ak je pes chovaný vo firme, organizácii
d) ak je pes chovaný v rodinných domoch v Kocuriciach

15,00 eur
40,00 eur
40,00 eur
10,00 eur

(2) Od dane je oslobodený:
- po dobu jedného roka vlastník alebo držiteľ, ktorý nadobudol psa z útulku
zvierat a predloží o tom potvrdenie.

§3
Daň za ubytovanie
(1) Oznamovacia povinnosť:
a) platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania,
b) ak daňová povinnosť zanikne je platiteľ dane povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane do 30 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala.
(2) Sadzba dane je 1,10 eura na osobu a prenocovanie.
(3) Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie:
Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu
ubytovaných , ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia
ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu
preukazujúceho identitu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) dôvod oslobodenia od dane v prípade ak ubytovaný je oslobodený,
e) počet všetkých ubytovaných hostí v danom kalendárnom mesiaci.
(4) Spôsob vyberania dane:
a) daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane,
b) platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné,
prechodné ubytovanie poskytuje,
c) platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca mesačné vyúčtovanie za predchádzajúci
kalendárny mesiac,
d) platiteľ dane je povinný vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie
o zaplatení dane,
e) daň je splatná bez vyrubenia do 15 dňa nasledujúceho mesiaca:
bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane.
pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu dane
poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu dane.
(5) Oslobodenie od dane:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZTP a ZŤP/S
a ich sprievodcovia ,
b) osoba do 18 roku veku, ,
c) študenti študujúci na území mesta Piešťany,
d) fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Piešťany,
e) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje,
prihlásená na prechodný pobyt.

§4
Daň za predajné automaty
(1) Sadzba dane za jeden predajný automat je
83 eur / kalendárny rok
Sadzba dane za jeden predajný automat ktorý ponúka kávu a nealkoholické nápoje
je
50 eur/kalendárny rok
Sadzba dane za jeden predajný automat v ktorom sa v skladbe ponúkaného tovaru
nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje je
400 eur/kalendárny rok.
(2) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná
viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje :
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby
b) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat
prevádzkuje,
c) výrobné číslo,
d) evidenčné číslo,
e) miesto a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.
(3) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje , je povinná
označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej
osoby,
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.
(4) Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce výlučne:
a) lístky hromadnej dopravy,
b) mlieko
c) ochrannú obuv v zdravotníckych zariadeniach.

§5
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 300 eur .
(2) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje je
povinná viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej
osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo,
miesto a dátum prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hrací prístroj prevádzkuje,
je povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej
osoby,
b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

§6
Daň za jadrové zariadenie
(1) Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0013 eura za m2..
(2) Mesto Piešťany sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti od zdroja v Jaslovských Bohuniciach
v pásme 2, t.j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru ohrozenia.
(3) 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
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnych
daniach sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za psa č. 13/2008 zo dňa
13.11.2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za ubytovanie č. 10/2008
z 13.11.2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za predajné automaty č. 11/2008
z 13.11.2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za nevýherné hracie prístroje č.
12/2008 z 13.11.2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za jadrové zariadenie č. 7/2009 zo
dňa 10.12.2009
§8
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnych daniach bolo schválené
dňa 13.decembra 2012 uznesením MsZ č. 179/2012 a je účinné od 1. januára 2013.

Ing.Remo C i c u t t o, v.r.
primátor mesta Pieťany

