Obec Povina v súlade

s ustanovením
par. 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990
Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
zákona NR SR 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 Č. 6/2008
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE POVINA
ktorým
ods. 4.
103 a
odpady

sa ustanovujú s účinnosťou od 1. januára 2009 na území Obce Povina v súlade s § 7
§ 8 ods. 2. § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4, 6, § 20 ods. 3. § 21 ods. 2, §
§ 98 zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestne dane.

l. ČASŤ
§1
Predmet úpravy
l.

Týmto Všeobecne
záväzným nariadením
o miestnych daniach (ďalej len VZ ) sa
ustanovujú s účinnosťou od 1. januára 2009 na území Obce Povina v súlade s § 98
zákona
R SR Č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom
poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovné miestne dane:
1.1. daň z nehnuteľnosti
1.2. daň za psa
1.3. daň za užívanie verejného priestranstva
1.4. daň za predajné automaty
1.5. daň za nevýherné automaty.

§2
Úvodné ustanovenia
1. Základné
ustanovenia
o osobe daňovníka,
predmete dane z nehnuteľnosti,
základe
dane z nehnuteľnosti,
základné ročné sadzby dane z nehnuteľnosti,
ktoré Obec Povina
týmto VZN môže zmeniť, oslobodenie
od dane z nehnuteľnosti,
zníženie dane
správcom
dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového
priznania,
vyrubenie
a platenie dane, zdaňovanie
pozemkov,
stavieb a bytov sú
uvedené
v druhej časti zákona
R SR Č. 582/2004
Z. z. o miestnych
daniach
a miestnom
poplatku
za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v znení
neskorších zmien a pre účely tohto VZN platia v plnom rozsahu.
2. Základné ustanovenia o ostatných miestnych daniach, ktoré sú uvedené v 3 - 7 časti
zákona NR SR Č. 582/2004
Z. z. o miestnych
daniach a miestnom
poplatku za
komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien platia pre
účely tohto VZ taktiež v plnom rozsahu.

§3
Zdaňovacie obdobie
l.

Zdaňovacím
obdobím
kalendárny rok.

miestnych

daní uvedených

v § 1 ods. 1.1. - 1.5. tohto VZN je

2

II. ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti
§4

1. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

DAŇ Z POZEMKOV
§5
Základ dane
1. Základom
dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávne porasty
hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe
č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemkov 0,2253 €I m2
b) trvalé trávne porasty je hodnota pozemkov 0,0185 €I m2

le

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastu určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku
zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku 0,2323 €.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v
2
2
m
a hodnoty pozemkov za 1 m uvedenej v prílohe č. 2 zákona NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
a) záhrady
1,85 € 1m2
b) zastavané plochy a nádvoria 1,85 € 1m2
c) ostatné plochy
1,85 € 1m2
4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za
1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
a) stavebné pozemky 18,58 € 1m2•
§6
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,35%
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,45%
c) záhrady vo výške 0,35 %
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,25 %
e) zastavané plochy a nádvoria 0,35 %
f) stavebné pozemky 0,35%
g)ostatné plochy 0,25 % .
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§7

výpočet
Daň z pozemkov sa vypočíta
z pozemkov podľa § 8.

dane z pozemkov

ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane

DAŇ ZO STAVIEB

§8
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,066 €
b) 0,066 €

c) 0,232 €
d) 0,265 €

e) 0,331 €

f) 0,663 €

g) 0,199 €

hlavné stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané
na tieto účely, postavené mimo
bytových domov.
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
súvisiacu
s ostatným
podnikaním
a zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby.

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 €
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

za

DAŇ Z BYTOV
§9

Sadzba dane
1. Správca dne na území celej obce určuje ročnú sadzbu danie z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,132 € za byty
b) 0,132 € za nebytové priestory.

SPOLOČNÉ

USTANOVENIA

PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 10
Oslobodenie

a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
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a)
b)
c)
d)
e)

pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
močiare, ostatné neplodné plochy slatín
pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené stÍpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače
f) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)
g) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 1. stupňa a II. stupňa
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie od dane zo stavieb takto:
a) 40 % z daňovej povinnosti stavby na bývanie držiteľom preukazu ZŤp/S ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie
b) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
c) 20 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie držiteľom preukazu ZŤP,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
d) 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie občanom žijúcim v časti obce
Tatarovce
e) ak má daňovník nárok na viacero daňových znížení súbežne, poskytne sa vždy
len jedno daňové zníženie.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z verejne prístupných
stavieb ( základná škola, materská škola), zo stavieb využívaných na cirkevné účely.
§11
Daňové priznanie
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný
podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť, prípadne ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľnosti. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť
vydražením v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
§12
Vyrubenie dane
1. Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne
príslušného zdaňovacieho obdobia.

, podľa stavu k 1. januáru

2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie, 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.
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3. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka. Pritom sa neprihliada na zmeny, ktoré nastanú v priebehu
kalendárneho roka, s výnimkami stanovenými platnou právnou úpravou.
4. Správca dane určuje, že daň z nehnuteľnosti nižšiu ako 0,99 € nebude
vyrubovať, ani vyberať.
§13
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je
právoplatnosti platobného výmeru.

splatná

do

15 dní,

odo dňa nadobudnutia

2. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v troch rovnakých
splátkach a to :
Do 31.mája, do 30. septembra a do 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň
vyrubuje.
III. ČASŤ
OSTATNÉ MIESTNE DANE
Daň za psa
§ 14
1. Predmetom dane za psa Je pes starší ako 6 mesiacov
právnickou osobou.

chovaný fyzickou alebo

2. Predmetom dane za psa nie je pes:
b) pes chovaný na výskumné a vedecké účely,
c) pes umiestnený v útulku zvierat
d) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.

SADZBA DANE
§ 15
Sadzba dane je 3,32 € ročne za jedného psa.
Za druhého a každého ďalšieho psa je daň 3,32 € ročne.

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
§16
1. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 13 ods. l. tohto VZN.

po meSIaCI,
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OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
§17
1. Daňovník je povinný písomne alebo osobne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubuje daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3.
4.

V ďalších zdaňovacích obdo biach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
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.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 18
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3. Verejne prístupné budovy - objekty voľne prístupné verejnosti, MKS, obecný úrad.
4. 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 a podobne.
5. Všeobecná sadzba dane je:
a) za užívanie verejného priestranstva za účelom sezónneho predaja
0,33 € / m2 / deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného a iného
materiálu a odpadu, parkovanie motorového vozidla popri ceste III. triedy a miestnej
komunikácie
0,16€ / m2 / deň
c) za postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií
3,19€/ deň
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
7. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní.
8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9. Obec 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.
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10. 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 dňa zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
11. Daňová povinnosť nevzniká za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu
a športovú akciu usporiadanú bez vstupného, alebo za akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Daň za predajné automaty
§ 19
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu.
2. Sadzba dane je 66,38 €

za jeden predajný automat a kalendárny rok.

3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

predajných

automatov

4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
5. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
6. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.
7. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 20
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
prístroje")
2. Sadzba dane je 66,38 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

nevýherných

hracích

4. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti .
5. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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6. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.
7. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
8. Daňovník je povinný pri oznámení predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením
typu a výrobného čísla, prípadne iný doklad z technickým popisom nevýherného
hracieho prístroja.
IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon NR SR Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
a zák. SNR č.5ll/l992
Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN Č. 1/2007
3. Zmeny a doplnky tohoto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Povine.
4. Všeobecne záväzné nariadenie prerokované a schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva č.5.f!';P/?l}v Povi ne dňa .. J:.!/;.:..0..C?I? ...
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2009.

V Povine 03. 12.2008
Vypracoval: Bendová Janka
Margita Šplháková
starostka obce
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