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Obec Bertotovce v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, ods. 4, 5 a 6, §8 ods. 2, § 12 ods.
1, 2 a 3 § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Bertotovciach podľa § 11 ods. 4, písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti 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 2017 daň za psa, daň za
ubytovanie.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
psa, za ubytovanie.
1. DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
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,
d) pes si špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Bertotovce :
a) 5 € za každého psa,
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)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.
2)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa,
jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp.
držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
3)Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ čestné prehlásenie.
4) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ čestné prehlásenie .
5) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
6) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§8
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

2. DAŇ ZA UBYTOVANIE
§9
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 € za lôžko a noc. Daň sa stanoví ako súčin počtu
prenocovaní a sadzby za osobu.
§ 13
Vyberanie dane
1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje
a ktorý je povinný :
a) viesť preukázateľnú evidenciu ubytovania na účely dane,
b) polročne odviesť daň obci.
2) Daň sa neplatí :
a) za lôžka využívané na charitatívne účely,
b) za lôžka na organizovaný pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi materských škôl,
základných a stredných škôl.
§ 14
Správca dane
Miestnou príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

§ 15
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Bertotovciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení na rok
2017 uznieslo dňa 14.12.2016. V ostatnom sa miestne dane riadia príslušnými ustanoveniami

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2) Týmto sa ruší VZN č.2/2016 zo dňa 14.12.2015.
§ 22
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2017.

Ing. František Marinica
starosta obce

