OBEC DECHTICE
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce DECHTICE
č. 3/2013
o miestnych daniach na území obce DECHTICE
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1 - Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť druhy miestnych daní vyberaných v obci Dechtice a upraviť ostatné s tým
súvisiace náležitosti.

DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 2 - Druhy daní
Obec Dechtice vyberá tieto miestne dane (ďalej len dane):
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
e/ daň za jadrové zariadenie
TRETIA ČASŤ
PRVÁ HLAVA
DAŇ ZA PSA
Článok 3 – Predmet dane
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Článok 4 – Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa,
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
Článok 5 – Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 6 – Sadzby dane
1. Daň za jedného psa sa stanovuje ročne. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
2. V bytových domoch na území celej obce sa daň stanovuje vo výške
10 €
3. V rodinných domoch sa daň stanovuje vo výške
4€
4. V podnikateľských objektoch sa daň stanovuje vo výške
15 €

Článok 7 – Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa čl. 3 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Článok 8 – Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov na Obecný úrad
v Dechticiach do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň za psa vyrubí Obec Dechtice rozhodnutím.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi Obecnému úradu
v Dechticiach najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 7, Obecný úrad
v Dechticiach vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
3. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si na Obecnom úrade v Dechticiach registračnú známku pre každého psa
a zabezpečiť, aby psy známku nosili. Prvá známka je zdarma, pri strate je ďalšia za úhradu. Stratu známky je
držiteľ psa povinný ohlásiť do 30 dní odo dňa jej straty na Obecnom úrade v Dechticiach.
4. Daňovník je povinný akúkoľvek zmenu písomne nahlásiť do 30 dní odo dňa jej vzniku na Obecnú úrad
v Dechticiach.
5. Spôsob preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
- potvrdenie o kúpe psa
- čestné prehlásenie o nadobudnutí psa.
6. Spôsob preukazovania zániku daňovej povinnosti:
- potvrdenie o utratení psa
- čestné prehlásenie o uhynutí psa.
7. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
vedený vo VÚB a.s. Trnava, číslo 2528212/0200.

Článok 9 – Oslobodenie
1. Od dane je oslobodený:
a/ pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
b/ pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku.
2. Oslobodenie podľa ods. 1 písm. a, b musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať do 30 dní od vzniku
nároku na oslobodenie.
3. Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.

DRUHÁ HLAVA
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESRANSTVA
Článok 10 – Predmet dane
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä
cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, verejná zeleň, autobusové nástupištia, športový
areál a všetky neknihované parcely v zastavanom území obce.
2. Užívanie ciest a miestnych komunikácií iným ako obvyklým spôsobom, alebo užívanie na iné účely, než na
ktoré sú cesty a miestne komunikácie určené, je podľa osobitného predpisu zvláštne užívanie komunikácie.
Pre zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií platí zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Na zvláštne užívanie ciest a miestnych
komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu. Vydanie povolenia podlieha
i správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Verejným priestranstvom pre účely parkovania motorového vozidla sú chodníky a verejná zeleň.
4. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to:
a/ umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja, alebo vystavenie tovaru, resp.
ponuky služieb na predajnom mieste povolenom Obcou Dechtice,
b/ umiestnením cirkusov a variete,
c/ umiestnením atrakcií ľudovo-technickej zábavy a iných atrakcií,
d/ umiestnením skládky tuhého paliva,
e/ umiestnením skládky voľne položeného stavebného materiálu,
f/ umiestnením veľkokapacitných kontajnerov
g/ umiestnením zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci zariadenia staveniska
h/ rozkopaním miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonania plánovanej údržby
inžinierskych sietí (plánované opravy inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie).

i/ zriadením trhového miesta – na mieste vyhradenom Obecným úradom Dechtice / pred budovou obecného
úradu a priľahlej ulici/, za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb.
j/ parkovanie motorového vozidla
Článok 11 – Daňovník
Daň platí právnická, alebo fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely uvedené v čl. 10 ods. 4.

Článok 12 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívanie verejného priestranstva.
1.
Daňovník je povinný osobne, alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 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.
Daňovník je povinný do 3 dní oznámiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane.

Článok 13 – Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 4 písm. a), d) – g) je veľkosť plochy
užívaného priestranstva, doba užívania verejného priestranstva a príslušná sadzba dane.
2. Základom dane za plochu podľa čl. 10 ods.4 písm. h) (plocha rozkopávky) sa považuje šírka a dĺžka
výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene.
3. Základom dane za parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve čl. 10 ods. 4 písm. j), je počet
parkovacích miest.

Článok 14 – Sadzba dane
1. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 4 písm. a) – c) sú nasledovné:
a/ čl. 10 ods. 4 písm. a) :
0,075 eur za m2 a deň pri užívaní verejného priestranstva dlhšiu dobu ako 1 deň
b/ čl. 10 ods. 4 písm. b) a c):
0,700 eur za m2 a deň
2. Základná sadzba za užívanie verejného priestranstva v zmysle čl. 10 ods. 4 písm. d) – g) je:
0,170 eur/m2/deň
Od tejto základnej sadzby sú odvodené nasledovné sadzby za konkrétne užívanie verejného priestranstva:
a/ čl. 10 ods. 4 písm. d) Skládka tuhého paliva:
- odpratanie do 48 hod. – bez dane a bez oznamovacej povinnosti
- odpratanie do 3 dní – 0,15 eur/m2/deň
- odpratanie po 3 dňoch – 0,17 eur/m2/deň
b/ čl. 10 ods. 4 písm. e) Skládka voľne položeného stavebného materiálu:
- odpratanie do 24 hod. – bez dane
- odpratanie do 5 dní – 0,15 eur/m2/deň
- odpratanie od 5 do 10 dní – 0,17 eur/m2/deň
- odpratanie nad 10 dní – 0,20 eur/m2/deň
c/ čl. 10 ods. 4 písm. f) Veľkokapacitný kontajner
- odvezenie do 24 hod. – bez dane
- odvezenie do 5 dní – 0,15 eur/m2/deň
- odvezenie nad 5 dní – 0,17 eur/m2/deň
d/ čl. 10 ods. 4 písm. g) Skládka zariadenia staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci zariadenia
staveniska:
- počas doby výstavby do 90 dní – 0,017 eur/m2/deň
- počas doby výstavby nad 90 dní – 0,034 eur/m2/deň
- po ukončení výstavby – 0,17 eur/m2/deň
3. Daň za plochu rozkopávky miestnej komunikácie a zelene podľa čl. 10 ods. 4 písm. h):
- fyzická alebo právnická osoba do 15 dní – 0,17 eur/m2/deň
- fyzická alebo právnická osoba nad 15 dní – 0,34 eur/m2/deň
4. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 4 písm. i) sú nasledovné:

5.
6.

0,875 eur/m2/deň pri zabratí verejného priestranstva do 7 m2
0,800 eur/m2/deň pri zabratí verejného priestranstva od 7 m2 do 15 m2
0,750 eur/m2/deň pri zabratí verejného priestranstva od 15 m2 a viac.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 4 písm. j) je nasledovná:
0,125 eur za m2 a deň
Sadzby dane sa stanovujú za každý aj začatý m2 užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Článok 15 – Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu
v Dechticiach najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a požiadať o vydanie súhlasu k takémuto užívaniu,
okrem havárií. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neopodstatnené užívanie verejného priestranstva.
2. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného priestranstva
pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené, alebo uplynutím doby, na ktorú sa užívanie
verejného priestranstva povolilo.
3. V prípade neoprávneného užívania verejného priestranstva vyrubí Obec Dechtice daň za dobu
neoprávneného užívania verejného priestranstva platobným výmerom.
4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v Dechticiach do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, Obecný úrad v Dechticiach vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámil.
5. Daňovník je povinný oznámiť do 5 kalendárnych dní, že užívanie verejného priestranstva skončilo,
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Článok 16 – Platenie dane
1. Obec Dechtice vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených Obcou
Dechtice.
2. Daň uvedenú v čl. 10 ods. 4 písm. i) zaplatí daňovník osobe poverenej na vyberanie dane priamo na
predajnom mieste určenom Obcou Dechtice.
3. Správca dane ustanovuje, že daň za užívanie verejného priestranstva podľa čl. 10 ods. 4 vo výške menej ako
8 eur (vrátane) nebude vyrubovať rozhodnutím.

Článok 17 – Oslobodenie
1. Daň sa neplatí za kultúrnu alebo športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného.
2. Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v čl. 10 ods. 4 písm. e) a g) je oslobodený
záber verejného priestranstva spôsobený investičnou činnosťou Obce Dechtice a organizáciami založenými
Obcou Dechtice.
3. Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa čl. 15.

TRETIA HLAVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 18 – Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení,
ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis /ďalej len zariadenie(.
Článok 19 – Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 20 – Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 21 – Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 40 zákona sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie

1.

0,10 €.

Článok 22 – Vyberanie dane
Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prevádzkovateľ je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť najneskôr do
15 dní Obecnému úradu v Dechticiach.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“.
Kniha ubytovaných musí mať povinne očíslované strany a musí obsahovať:
- údaje o platiteľovi dane a prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje službu prechodného ubytovania
- názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania
- meno a priezvisko ubytovaného
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného
- miesto trvalého pobytu ubytovaného
- dátum príchodu a odchodu – počet prenocovaní ubytovaného
- výšku zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu
- dôvod neplatenia dane v prípade ak ide o osobu podľa čl. 23.
Údaje uvedené v ods. 3 je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa, okrem údaja o dni
odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je platiteľ povinný vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď
po odchode hosťa.
Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe ubytovaného do zariadenia v hotovosti a v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami:
- číslo pokladničného dokladu
- dátum vydania pokladničného dokladu
- kto vystavil pokladničný doklad a prijal zaplatenú daň
- komu bol vystavený pokladničný doklad a daň zaplatil
- počet prenocovaní
- výška zaplatenej dane
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá pokladničný doklad vystavila
Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať 10 rokov od vystavenia pre
daňové účely.
Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad v Dechticiach, ktorý ich zaeviduje
do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí
podpisom. V prípade ak platiteľom je právnická osoba, o vystavení dokladov rozhodne správca dane
Prevádzkovateľ, ako platiteľ dane odvádza daň obci nasledovným spôsobom:
a/ v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB, a.s. pobočka Trnava, číslo účtu 2528212/0200.
Platiteľ je ďalej povinný:
a/ predkladať Obecnému úradu v Dechticiach v termíne do 10. dňa po skončení štvrťroka, štvrťročné
priznanie miestnej dane za ubytovanie.
b/ vybratú daň poukázať na účet Obce Dechtice, najneskôr do 10. dňa po skončení štvrťroka, za uplynulý
štvrťrok.

Článok 23 – Oslobodenie
Od dane je oslobodený:
a/ osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a jej sprievodca
b/ osoba do 15 rokov veku

ŠTVRTÁ HLAVA
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

1.

2.

Článok 24 – Predmet dane
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len nevýherné hracie prístroje).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Článok 25 – Daňovník
Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Článok 26 – Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 27 – Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a/ 100 eur za elektronický prístroj na počítačové hry
b/ 50 eur za mechanický hrací prístroj – biliard, stolný futbal, šípky atď
c/ 30 eur za elektronický, alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v písm. a) a b) tohto ustanovenia.
Článok 28 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

PIATA HLAVA
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Článok 29 – Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie , v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa
elektrická energia (ďalej len jadrové zariadenie), a to aj časť kalendárneho roka.
Článok 30 – Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

1.

2.

Článok 31 – Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. Výmera
katastrálneho územia obce Dechtice je 19 462 852 m2.
Zastavané územie obce Dechtice sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrová elektráreň
Slovenské elektrárne, a.s. EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru
(v súlade s rozhodnutím Obvodného úradu v Trnave č. A/2008/01894-3 zo dňa 29.1.2008).

Článok 32 – Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0, 0013 € za m2 územia obce Dechtice.

Článok 33 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého
ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

1.
2.
3.
4.
5.

Článok 34 – Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný v lehote do 30 dní od začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia túto
skutočnosť oznámiť Obecnému úradu v Dechticiach.
Daňovník je povinný v lehote do 30 dní odo trvalého dňa ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom
zariadení oznámiť zánik daňovej povinnosti Obecnému úradu v Dechticiach .
Daň za jadrové zariadenie vyrubí Obec Dechtice do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci
kalendárny rok.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 32 a sadzby dane podľa čl. 33.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1.
2.

Článok 35 – Spoločné ustanovenia
Daň uvedenú v čl. 2 písm. b) a f) vyrubí Obec Dechtice rozhodnutím, alebo dodatočným rozhodnutím.
Daň uvedenú v čl. 8 ods. 1 a v čl. 29 ods. 1 vyrubí Obec Dechtice rozhodnutím vtedy, ak vznikne
daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Článok 36
Ak nebudú dane zaplatené včas, alebo v správnej výške, Obec Dechtice vyrubí sankčný úrok rozhodnutím
podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zák. č. 511/1992 Zb.“).
2. Daň sa zaokrúhľuje na celé centy nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal
sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
Článok 37
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa zák. č. 511/1992
Zb.
Článok 38
Tomu, kto nesplnil v lehote určenej týmto VZN povinnosť nepeňažnej povahy, môže Obec Dechtice v zmysle
zákona č. 511/1992 Zb. uložiť pokutu.
1.

Článok 39 – Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Dechtice vykonáva:
a/ starosta obce,
b/ poverený pracovník Obecného úradu v Dechticiach,
c/ kontrolór Obce Dechtice
d/ poslanci OZ Obce Dechtice v rozsahu svojich právomocí daných zákonom o obecnom zriadení.

1.

2.

1.

2.

Článok 40 – Priestupky a sankčné opatrenia
Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov sa dopustí ten,
kto:
a/ si nesplní oznamovacie povinnosti vyplývajúce z tohto VZN podľa čl. 8 ods. 1 a čl. 15 ods. 1
b/ si nevyzdvihne registračnú známku pre každého psa a nezabezpečí, aby psy známku nosili čl. 8 ods. 4.
c/ neohlási stratu registračnej známky pre psa čl. 8 ods. 4
d/ užíva cesty a miestne komunikácie podľa osobitného predpisu ako zvláštne užívanie komunikácie bez
povolenia príslušného cestného správneho orgánu podľa čl. 10 ods. 2
e/ neoprávnene užíva verejné priestranstvo čl. 10 ods. 3 a čl. 15 ods. 1 a 2
f/ neoznámi do 5 kalendárnych dní ukončenie užívania verejného priestranstva čl. 15 ods. 5
g/ užíva verejné priestranstvo nad rámec povolenej plochy záberu verejného priestranstva, plochy
rozkopávky, zariadenia staveniska a voľne položeného stavebného materiálu
h/ si nesplní povinnosť pri dani z ubytovania v zmysle čl. 22 ods. 2 a 3
i/ si nesplní povinnosť pri dani za nevýherné hracie prístroje v zmysle čl. 29 ods. 1 a 5.
Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta Obce Dechtice uložiť osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 41 – Správa dane
Správu dane vykonáva Obec Dechtice v zastúpení Obecným úradom Dechtice prostredníctvom starostu
obce a povereného zamestnanca obce a je oprávnená kontrolovať správnosť výpočtu výšky príslušnej
miestnej dane..
Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane nemá hlavný kontrolór obce Dechtice.

Článok 42 – Zrušovacie a prechodné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2009 o miestnych daniach na území obce Dechtice.
2. Daňové konania začaté pred 1. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
3. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva s tým spojené vzniknuté do nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa
budú posudzovať podľa doterajších predpisov.

Článok 43 – Platnosť a účinnosť
1. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 35/2012, zo dňa 14.12.2012
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

VZN bolo vyvesené dňa 14.12.2012
Zvesené dňa:

Karol Zachar
starosta obce

