VZN o miestnych daniach a a poplatku za KO

Obec Mojtín

Obec Mojtín, 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543

Všeobecne záväzné nariadenie
č. .....
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Mojtín

OKTÓBER 2012
1

VZN o miestnych daniach a a poplatku za KO

Obec Mojtín

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ..........................
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Mojtín

Obecné zastupiteľstvo v Mojtíne v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky 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 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mojtín.

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Toto VZN:
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku,
daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c)
ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku,
na území obce Mojtín.
§2
Druhy miestnych daní
1.

Obec Mojtín ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
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daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.

Obec Mojtín ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie

1.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b),
e), f) a v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
§4
Úvodné ustanovenie

1.

Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
§5
1.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z
bytov“)
Daň z pozemkov
§6
Daňovník

1.

2.

Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve
obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku
zapísaný
v
katastri
nehnuteľností
(ďalej
len
„kataster“).
Daňovníkom dane z pozemkov je
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a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu
užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
1) nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov
a nájomca je zapísaný v katastri,
2) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
3) má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene
a).
3.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1. a 2., je daňovníkom osoba,
ktorá pozemok skutočne užíva.

4.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z
pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do
výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§7
Predmet dane

1.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v
tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

2.

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce
zaradenie pozemku podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do
kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.
§8
Základ dane

1.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1
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m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov; táto hodnota pre pozemky druhu orná pôda je
0,0876 eura/1 m2 a pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je 0,0192
eura/1 m2.
2.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy
a nádvoria a stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach; táto hodnota pre
pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s
výnimkou stavebných pozemkov je 1,32 eura/1 m 2 a pre pozemky druhu
stavebné pozemky je 13,27 eur/1 m2.

3.

Obec Mojtín ako správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na
ktorých sú hospodárske lesy na 0,0876 eura za 1 m2.
§9
Sadzba dane

1.

Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady .......................0,60 %
základu dane
b) trvalé trávne porasty .......................................................... 0,70 %
základu dane
c) záhrady ............................................................................... 0,60 %
základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ............. 0,30 %
základu dane
e) zastavané plochy a nádvoria ............................................... 0,60 %
základu dane
f) stavebné pozemky ................................................................ 0,95 %
základu dane
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov .................... 0,60 %
základu dane.

zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

§ 10
Výpočet dane z pozemkov
1.

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 a ročnej
sadzby dane z pozemkov podľa § 9.
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stavieb

§ 11
Daňovník
1.

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo
vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca
stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník
stavby“).

2.

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú
v nájme, je daňovníkom nájomca.

3.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1. a 2., daňovníkom je fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

4.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo
stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb
zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za
daň spoločne a nerozdielne.
§ 12
Predmet dane

1.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Mojtín, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené
so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť,
že stavba sa prestala užívať.
§ 13
Základ dane

1.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca
časť strešnej konštrukcie stavby.
§ 14
Sadzba dane
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1.

Obec Mojtín v súlade s § 12 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,086 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,26 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,86 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) 0,40 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov
e) 0,96 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,96 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou
g) 0,30 eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2.

Ročná sadzba dane pri viacpodlažných stavbách uvedených pod písm. a),
c), e) a f) sa zvyšuje o príplatok 0,1 eur za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
§ 15
Výpočet dane zo stavieb

1.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 13 a ročnej
sadzby dane zo stavieb podľa § 14.
Daň

z

bytov

§ 16
Predmet dane
1.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
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§ 17
Základ dane
1.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2.
§ 18
Sadzba dane

1.

Obec Mojtín v súlade s § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje ročnú
sadzbu dane z bytov v sume 0,20 eur za každý aj začatý m 2 podlahovej
plochy bytu.
§ 19
Výpočet dane z bytov

1.

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 17 a ročnej
sadzby dane z bytov podľa § 18.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 20
Oslobodenie od dane

1.

Obec poskytuje oslobodenie od dane:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je
správcom dane,
b) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na
vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, alebo
vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností registrovaných štátom.

2.

Správca dane, ktorým je obec, ustanovuje, že od dane z pozemkov sú ďalej
oslobodené:
a) pozemky, na ktorých je cintorín
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými
osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného
práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na
vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
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d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých
škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl
slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné
účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe
Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo
samosprávnych krajov slúžiace na stredné vzdelávanie a na vyššie
odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a
ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych
zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť.
3.

Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a od dane z bytov sú ďalej
oslobodené:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a
zdravotníckym zariadeniam, knižnice a osvetové zariadenia,
b) pozemky verejne prístupných športovísk.
§ 21
Zníženie dane

1.

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % na:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy
a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa
a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
c) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho
po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom.
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Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa
neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia
nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením
daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli
vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

TRETIA ČASŤ
Daň za psa
§ 23
1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou
osobou alebo právnickou osobou.
§ 24
Daňovník

1.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

1.
2.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §
22 ods. 1 zákona o miestnych daniach, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 26
Základ dane a sadzba dane
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a)
b)

5 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba
3 eurá za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba
 v hmotnej núdzi, alebo
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fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je starobný dôchodok, nežije
v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami a ku dňu
vyrubenia dane dosiahol 70-ty rok života
15 eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická
osoba.


c)

3.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.

4.

Fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. b), ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom dvoch a viac psov, platí daň iba za jedného psa.

5.

Doklady preukazujúce nárok na zníženú sadzbu dane podľa odseku 2
písm. b) alebo nárok na oslobodenie od dane za druhého a ďalšieho psa
podľa odseku 4, je vlastník psa alebo držiteľ psa povinný predložiť
správcovi dane spolu s priznaním k dani za psa.

6.

Ak nárok na zníženú sadzbu dane podľa odseku 2 písm. b) alebo nárok na
oslobodenie od dane za druhého a ďalšieho psa podľa odseku 4 vznikne
v nasledujúcom zdaňovacom období, nárok na zníženie dane je daňovník
povinný preukázať najneskôr do 15. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 27
Predmet dane
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.

2.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Mojtín. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.

3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním
verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
11
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v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných
sietí.
§ 28
Daňovník
1.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné
priestranstvo užíva.
§ 29
Základ dane

1.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
§ 30
Sadzba dane

1.

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje obec Mojtín
v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň takto:
a)
daň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,40 eur
b)
daň za umiestnenie stavebného zariadenia sa určuje na 0,40 eur
c)
daň za umiestnenie predajného zariadenia 0,40 eur
d)
daň za umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia sa určuje
na 0,90 eur
e)
daň za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií sa určuje na 0,45 eur
f)
daň za umiestnenie skládky sa určuje v sume 12 eur.
§ 31
Správa dane

1.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné
priestranstvo nachádza.
§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva.
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§ 33
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane písomne (viď príloha VZN), najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti.

2.

Obec ako správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3.

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (viď príloha
VZN), 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.

4.

Daň
a)
b)
c)

sa uhrádza:
v hotovosti v pokladni Obecného úradu obce Mojtín
poštovým poukazom
prevodom na účet obce Mojtín číslo účtu 22922372/0200.
§ 34
Oslobodenie od dane

1.

Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodený:
a)
správca dane, t.j. obec
b)
fyzická osoba a právnická osoba, ktorá organizuje na verejnom
priestranstve kultúrne podujatie alebo športové podujatie bez
vstupného a podávania alkoholických nápojov
c)
fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prevádzkuje telefónnu búdku
bez reklamného a propagačného zariadenia.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 35
Predmet dane
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Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný
predpis.
§ 36
Daňovník

1.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
§ 37
Základ dane a sadzba dane

1.

Základom dane je počet prenocovaní.

2.

Sadzba dane je 0,60 eur na osobu a jedno prenocovanie.
§ 38
Vyberanie dane

1.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.

Prevádzkovateľ zariadenia pre správcu dane vyberie od daňovníka daň za
ubytovanie.
§ 39
Povinnosti prevádzkovateľa

1.

Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú
evidenciu ubytovaných, ktorá obsahuje tieto údaje:
a)
b)
c)
d)

2.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia
daňovníka
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu
preukazujúceho identitu daňovníka
deň príchodu a deň odchodu daňovníka
dôvod oslobodenia od dane, ak daňovník je oslobodený od dane podľa
ustanovení tohto VZN.

Údaje podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň
ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Skončenie ubytovania
(deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe
14
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ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných hneď po
odchode daňovníka.
3.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a)
predkladať správcovi dane, ktorým je obec, do 15. dní po skončení
príslušného mesiaca vyúčtovanie dane za ubytovanie (viď príloha
VZN)
b) previesť vybratú daň na účet obce alebo do pokladne obecného úradu
do 10. dní po skončení príslušného mesiaca
c)
na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve
d)
vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí obsahovať:

číslo potvrdenia,

dátum vydania potvrdenia

meno a priezvisko osoby, ktorá vystavila potvrdenie

meno a priezvisko osoby, ktorá prijala zaplatenú daň

meno a priezvisko osoby, ktorej bolo vystavené potvrdenie

meno a priezvisko osoby, ktorá zaplatila daň

počet prenocovaní

výška zaplatenej dane

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.

4.

Daň sa uhrádza:
a)
v hotovosti v pokladni Obecného úradu obce Mojtín
b) poštovým poukazom
c)
prevodom na účet obce Mojtín číslo účtu 22922372/0200.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 40
Predmet dane
1.

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.
§ 41
Daňovník
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Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné
automaty prevádzkuje.
§ 42
Základ dane a sadzba dane

1.

Základom dane je počet predajných automatov.

2.

Sadzba dane je 60 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 43
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
§ 44
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom,
kde je uvedené: názov firmy - prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum
umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ
automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
2.

Daňovník, t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajná automat
prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú evidenciu, ktorej obsahom je
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné
meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje,
výrobné číslo, typ, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia prevádzkovania
predajného automatu.

3. Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku
kontrole evidenciu automatov a účtovnú evidenciu týkajúcu sa automatov
alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 45
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Predmet dane
1.

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").

2.

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
§ 46
Daňovník

1.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.
§ 47
Základ dane a sadzba dane

1.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

2.

Obec Mojtín určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a
kalendárny rok je:
a)
60 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis (ping – pong),
biliardový stôl a gulečníkový stôl
b)
220 eur za ostatné prístroje.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1.

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.
§ 49
Povinnosti prevádzkovateľa

1.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje, je povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov:
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a)
b)
c)
2.
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meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej
osoby,
adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje, je povinná viesť preukaznú evidenciu, ktorá obsahuje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a
sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum začatia prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.

ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 50
Predmet poplatku
1.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
§ 51
Poplatník

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba
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podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi,
ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec (ďalej len "platiteľ").
4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ.
5.

Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti
na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť
obci.
§ 52
Vznik poplatkovej povinnosti

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 53
Sadzba poplatku
1.

Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 51 ods. 1 písm. a) je 0,07 eura za
osobu a kalendárny deň.

2.

Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 51 ods. 1 písm. b) je 0,07 eura na
kalendárny deň.
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Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 51 ods. 1 písm. c) je 0,09 eura na
kalendárny deň.
§ 54
Určenie poplatku

1. Obec určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok,
ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 51 ods. 1 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide
o poplatníka podľa § 51 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú
v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 51 ods. 1 písm. b) alebo
písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré
sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria
jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v
nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb
sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v
užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné
služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie
obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v
užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u
tohto
poplatníka
nezapočítava
do
ukazovateľa
produkcie
komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa
prvého bodu.
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3. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období
nevypočíta podľa odseku 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov
v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 0,7, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 2 písm. b).
4. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený
vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať,
svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v
ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 55
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.
§ 55
Oznamovacia povinnosť
1.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
(podľa prílohy k tomuto VZN) a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje");
v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, príp. názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik (príloha
VZN) poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník
povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§ 56
Vyrubenie poplatku a splatnosť
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Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia alebo v troch rovnakých splátkach, a to:
najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
(1. splátka), 30.6. (2. splátka) a 30.9. (3. splátka) kalendárneho roka, na
ktorý sa poplatok vyrubuje.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec
vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich,
obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa
odseku 1 alebo odseku 2.
4.

Poplatok sa uhrádza:
a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu obce Mojtín
b) poštovým poukazom
c) prevodom na účet obce Mojtín číslo účtu 22922372/0200.
§ 57
Zníženie poplatku

1.

Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži na
sumu 0,04 eura na osobu a kalendárny deň, v týchto prípadoch:
a) ak jediným príjmom poplatníka, ktorý má trvalý pobyt v obci Mojtín, je
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a tento poplatník nežije
v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami.

2.

Dokladom na preukázanie skutočnosti upravenej v odseku 1 písm. a) je
rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým bol priznaný starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok. Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku do
31. januára kalendárneho roka, za ktorý je povinný poplatok zaplatiť.
§ 58
Odpustenie poplatku

1.

Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatníka, ktorý má
v obci Mojtín trvalý pobyt, alebo na žiadosť jeho právneho nástupcu, a
dokladu preukazujúceho skutočnosť podľa písm. a), b), c), d), e) alebo f),
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poplatok zníži vo výške alikvotnej časti ročného poplatku spoplatňovaného
obdobia:
a) ak poplatník, uvedený v § 51 ods. 1 písm. a), ktorý má v obci Mojtín
trvalý pobyt a zaplatil poplatok z dôvodu trvalého pobytu v obci Mojtín,
sa prihlásil počas zdaňovacieho obdobia na trvalý pobyt v inej obci
b) ak poplatník, uvedený v § 51 ods. 1 písm. a), ktorý má v obci Mojtín
trvalý pobyt, zaplatil poplatok z dôvodu prechodného pobytu v inej obci
c) ak poplatník uvedený v § 51 ods. 1 písm. b) a c) počas zdaňovacieho
obdobia zanikol
d) ak poplatník uvedený v § 51 ods. 1 písm. a) je vzatý do väzby alebo
vykonáva trest odňatia slobody
e) ak poplatník uvedený v § 51 ods. 1 písm. a) je po dobu najmenej jeden
kalendárny mesiac umiestnený v zdravotníckom zariadení alebo domove
sociálnych služieb
f) ak poplatník, uvedený v § 51 ods. 1 písm. a), ktorý má v obci Mojtín
trvalý pobyt, obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo, t.j.
minimálne po dobu 3 po sebe plynúcich mesiacov zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí.
2.

Dokladom na preukázanie skutočnosti upravenej v odseku 1 písm. a) je
doklad o trvalom pobyte v inej obci. Poplatník môže požiadať o zníženie
poplatku do 30. dní odo dňa vzniku rozhodnej situácie. Správca poplatku
vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku
do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa zníženie
poplatku vzťahuje.

3.

Dokladom na preukázanie skutočnosti upravenej v odseku 2 písm. b) je
doklad o prechodnom pobyte v inej obci, a doklad preukazujúci úhradu
poplatku za komunálny odpad a obdobie, za ktoré bol uhradený inej obci.
obdobie. Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku do 30. dní odo dňa
vzniku rozhodnej situácie. Správca poplatku vráti rozdiel medzi zaplateným
poplatkom a priznaným znížením poplatku do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka, na ktorý sa zníženie poplatku vzťahuje.

4.

Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku v zmysle ods. 1
písm. c) a d) tohto článku, vráti správca poplatku rozdiel medzi zaplateným
poplatkom a priznaným znížením poplatku do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka, na ktorý sa zníženie poplatku vzťahuje.

5.

Dokladom na preukázanie skutočnosti upravenej v odseku 2 písm. e) je
doklad od zariadenia, kde bol poplatník umiestnený. Poplatník môže
požiadať o zníženie poplatku do 30. dní odo dňa vzniku rozhodnej situácie.
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Správca poplatku vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným
znížením poplatku do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, na
ktorý sa zníženie poplatku vzťahuje.
6.

Dokladom na preukázanie skutočnosti upravenej v odseku 2 písm. e) sa
rozumie pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie
cudzineckej polície, potvrdenie o návšteve školy. Poplatník môže požiadať o
zníženie poplatku do 30. dní odo dňa vzniku rozhodnej situácie. Správca
poplatku vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením
poplatku do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa
zníženie poplatku vzťahuje.

7. Zníženie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
podaní žiadosti.
8. Od povinnosti platiť poplatok je oslobodená nezvestná osoba.
§ 59
Vrátenie poplatku
1.

Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka,
alebo poplatník preukáže nárok na odpustenie poplatku, a poplatok mu bol
vyrubený rozhodnutím, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku na
základe rozhodnutia vydaným obcou. Správca poplatku nie je povinný vrátiť
preplatok nižší ako 3 eurá.

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 60
Označovanie platieb
1. Každú platbu je daňovník povinný identifikovať a doplniť o nasledujúce
údaje:
Meno/názov, adresa/sídlo daňovníka
Číslo rozhodnutia
Druh dane
Rok, za ktorý je daň vyrubená
§ 61
Zánik práva vyrubiť daň
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1. Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na
zdaňovacie obdobie priznanie a správca dane, ktorým je obec, na toto
zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností nevyrubí, právo na vyrubenie dane
z nehnuteľností na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich
rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť daň z nehnuteľností.
§ 62
Správa dane
1. Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa
nehnuteľnosť nachádza.
2.

Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec, ktorá ich na svojom
území zaviedla.

3. Správou miestnych daní a poplatku nie je možné poveriť iné právnické
osoby alebo fyzické osoby.
§ 63
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
1.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej
z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3
neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome oslobodený od dane.

2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
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4.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 9 ods. 4, § 14 ods. 4 a § 19 ods. 2
zákona o miestnych daniach), priznanie podá každá fyzická osoba alebo
právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok,
stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden
z manželov.

5.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
vyrubenie dane. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri vyrubení
dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na
oslobodenie od dane alebo zníženie dane.

6.

V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú
osobu - meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide
o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom - obchodné
meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má,
identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné
vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné
údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

7.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive,
ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky
všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí
druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a
dodatočné priznanie.
§ 64
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje

1.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie
jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.
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2.

Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, začínajúc
mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň vlastníkovi draženej
nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru,
vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca,
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

3.

Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,
správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom,
v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.

4.

Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti.

5.

Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností
rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal
príslušné priznanie.

6.

Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného
čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností,
dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie
prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež
na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností,
daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k
dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo
niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z
nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie
vzťahuje.

7.

Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už
podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z
nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani
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z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k
týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane
vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na
dodatočné priznanie.
8. Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný
účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá; právoplatnosť
ostatných výrokov nie je dotknutá.
§ 65
Zánik práva vyrubiť daň
1.

Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na
zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej
z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a
správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí,
právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie
zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť
daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje.
§ 66
Splatnosť a platenie dane v splátkach

1.

Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a
daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v troch rovnakých
splátkach, a to: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia (1. splátka), 30.6. (2. splátka) a 30.9. (3. splátka) kalendárneho
roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

2.

Obec Mojtín určuje možnosť platenia dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
v splátkach podľa odseku 1 iba v prípade, že suma dane presahuje
30 eur. Ak je vyrubená daň nižšia alebo rovná 30 eur, je splatná
jednorázovo, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
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Dane sa uhrádzajú:
d) v hotovosti v pokladni Obecného úradu obce Mojtín
e) poštovým poukazom
f) prevodom na účet obce Mojtín číslo účtu 22922372/0200.

§ 67

Záverečné ustanovenia
1.

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Mojtín bolo vyvesené na úradnej
tabuli dňa .............................. Zvesené bolo dňa .........................................

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Mojtín obecné zastupiteľstvo schválilo na rokovaní dňa ..............................
uznesením č. ...............................................

3.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.

V Mojtíne, dňa ......................................
VZN predkladá: Bc. Eva Gábrišová
Starostka obce
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Príloha k VZN o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
*vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva
Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko,
titul: .................................................................................................................
........
Rodné číslo: ....................................................................................................
Adresa trvalého
pobytu: .............................................................................................................
............

Daňovník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo
názov: ...............................................................................................................
..........
Sídlo, miesto
podnikania .......................................................................................................
..................
IČO: .................................................................................................................
Zastúpená: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
............

oznamuje správcovi dane obci Mojtín *vznik, *zánik daňovej povinnosti:

*deň začatia osobitného užívania verejného
priestranstva ........................................
*deň ukončenia osobitného užívania verejného
priestranstva ...................................
výmera osobitného užívaného verejného priestranstva
v m2 ..................................... na pozemku par.
č. ................................................
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osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:


*
*
*
*

umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší
k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
* umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
* trvalé parkovanie vozidla.







Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.

V ....................... dňa .............................

...................................................
.....
podpis daňovníka
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* čo sa hodí prečiarknite!
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Príloha k VZN o miestnych daniach a poplatku

Vyúčtovanie dane za ubytovanie
Vyúčtovanie za obdobie: ..............................................................................................
(mesiac/rok)
Názov a adresa ubytovacieho zariadenia .....................................................................
Meno zodpovednej osoby ................................................. tel.č. ...................................
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského
reg.
....................................................................................................................................
IČO ............................... DIČ ................................. číslo účtu ....................................
1.

Ubytovaní celkom

2.

Z toho cudzinci celkom

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení

6.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené

7.

Z riadku 1 – počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

8.

Z riadku 3 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom
kalendárnom mesiaci (riadok 3 mínus riadok 6)

9.

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom (riadok 8 x 0,60 eur)

eur

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú
správne a úplné.
Číslo účtu správcu dane: 22922372/0200
KS: 0558
Variabilný symbol: .......................................................
(Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte na vyššie
uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15.
dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.)
V Mojtíne, dňa ......................................
Vypracoval: ...........................................................................................................
meno, priezvisko, funkcia zodp.osoby, pečiatka, podpis
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Príloha k VZN o miestnych daniach a poplatku

Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NEHNUTEĽNOSTI SLÚŽIACE NA BÝVANIE
Meno a priezvisko poplatníka : .........................................................................
Rodné číslo: ....................................................................
Trvalý
pobyt : ....................................................................................................
Miesto vývozu : ...............................................................................................
Adresa na doručovanie : ...................................................................................
Tel. číslo : ......................................................................
Počet osôb v domácnosti :

....................................................................

Identifikačné údaje osôb za ktoré
domácnosti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priezvisko
......................
......................
......................
......................
......................
......................

Meno
............................
............................
............................
............................
............................
............................

plní povinnosti poplatník (členovia
Dátum nar.
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

Poznámka
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Typ a počet nádob : ..........................................................................................
Dátum začatia/ukončenia spoplatnenia : .........................................................
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo
neúplných údajov.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely
miestneho poplatku v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
V .........................., dňa ..........................
Podpis
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Príloha k VZN o miestnych daniach a poplatku

Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NEHNUTEĽNOSTI SLÚŽIACE NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU,
ZÁHRADY, ZÁHRADNÉ CHATKY, NEHNUT. V ZÁHRAD. OSADE

Meno a priezvisko poplatníka : .........................................................................
Rodné číslo: ....................................................................
Trvalý
pobyt : ....................................................................................................
Miesto vývozu : ...............................................................................................
Adresa na doručovanie : ...................................................................................
Tel. číslo : ......................................................................
Typ a počet nádob : ..........................................................................................
Dátum začatia/ukončenia spoplatnenia : .........................................................
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo
neúplných údajov.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely
miestneho poplatku v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

V .........................., dňa ..........................

Podpis
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Príloha k VZN o miestnych daniach a poplatku

Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PREVÁDZKY

Meno a priezvisko / Obchodné meno :
.........................................................................................................................
Rodné číslo / IČO: ............................................................................................
Bydlisko / Sídlo:
.........................................................................................................................
Štatutárny zástupca : .......................................................................................
Názov a adresa prevádzky .................................................................................
Kontaktná osoba / č. tel. ..................................................................................
Fakturačná adresa :
.........................................................................................................................
(nevyplňuje sa v prípade, ak je zhodná s bydliskom, resp. sídlom)

Adresa na doručovanie :....................................................................................
Vývozy :
typ a počet nádob, cyklus vývozu
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Dátum začatia/ukončenia spoplatnenia : .........................................................
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo
neúplných údajov.

V .............................., dňa ...............................

Pečiatka, podpis
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