VZN č. 2/2012

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci VLČKOVCE

dňa 26.11.2012

Schválené VZN vyvesené

dňa 12.12.2012

VZN nadobúda účinnosť

dňa 01.01.2013

Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce VLČKOVCE toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2012
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce VLČKOVCE
v znení
Doplnku č. 1
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 52/2013 zo dňa 10.12.2013
s účinnosťou od 01.01.2014
Doplnku č. 2
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 44/2014 zo dňa 11.11.2014
s účinnosťou od 01.01.2015
Doplnku č. 3
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 48/2015 zo dňa 30.11.2015
s účinnosťou od 01.01.2016
Doplnku č. 4
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 60/2016 zo dňa 12.12.2016
s účinnosťou od 01.01.2017
Doplnku č. 5
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 53/2018 zo dňa 10.12.2018
s účinnosťou od 01.01.2019
Doplnku č. 6
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 52/2019 zo dňa 09.12.2019
s účinnosťou od 01.01.2020
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I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“) na území obce Vlčkovce.
(2) Obec Vlčkovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za nevýherné hracie prístroje,
d/ daň za užívanie verejného priestranstva,
e/ daň za ubytovanie,
f/ daň za jadrové zariadenie.
(3) Obec Vlčkovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
nevýherné hracie prístroje, dane za jadrové zariadenie a poplatku je kalendárny rok.

dane za

II. Č A S Ť
MIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
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
§3
Základ dane
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a
hodnoty pozemku za 1 m2.
Pre katastrálne územie obce Vlčkovce je určená hodnota ornej pôdy, chmeľnice, vinice a ovocných
sadov na 0,9423 Eur/m2, hodnota trvalých trávnych porastov na 0,0959 Eur/m2, hodnota záhrad,
zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov na 1,85 Eur/m2
a hodnota stavebných pozemkov na 18,58 Eur/m2.
Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy je určená správcom dane vo výške 0,13 Eur/m2.
Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením
skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2
pre stavebné pozemky.
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§4
Sadzba dane
Správca dane na území obce Vlčkovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky takto:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
1%
b/ záhrady
1%
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1%
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
1%
e/ stavebné pozemky
1%
§ 4a
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 3 a ročnej sadzby dane z pozemkov
podľa § 4.

DAŇ ZO STAVIEB
§5
Základ dane
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.
§6
Sadzba dane
(1) Správca dane na území obce Vlčkovce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý začatý m 2
zastavanej plochy takto:
a) 0,120 Eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 2,870 Eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) 0,400 Eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,400 Eur za samostatne stojace garáže
e) 2,370 Eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 2,370 Eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatných podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 2,370 Eur za ostatné stavby

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách uvedených v § 6 ods. 1 príplatok za
podlažie v sume 0,04 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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§ 6a
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa § 6.
(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 6 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za
podlažie podľa § 6 odst. 2 a 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade
viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie,
daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin
zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia
stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

DAŇ Z BYTOV
§7
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§8
Sadzba dane
Správca dane na území obce Vlčkovce určuje ročnú sadzbu dane z bytov 0,120 Eur za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
§ 8a
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 8.
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky na území Vlčkovského hája, ktorý je vyhlásený za chránenú prírodnú oblasť
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
(2) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov
a) o 25 % za stavby na bývanie vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
b) o 25 % za stavby samostatne stojacich garáží vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
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§ 10
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.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach 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.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

DAŇ ZA PSA
§ 11
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodom.
§ 12
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane je 5,00 Eur za jedného psa a kalendárny rok.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom
dane.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 15
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.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 17
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 60,00 Eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 19
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.
§ 20
Povinnosti daňovníka
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh nevýherného hracieho prístroja
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DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 20a
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 20b
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 20c
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 20d
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat je 50,00 Eur/rok.
§ 20e
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
§ 21
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa 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 do 31. januára zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajná automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku
ktorej vznikla povinnosť, najneskôr od 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť
len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
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(5) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím.
(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
(7) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3,00 Eur nebude vyrubovať ani vyberať.
(8) Ak daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje, ktorá je vyrubená fyzickým osobám nepresiahne sumu 65,00 Eur a právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom nepresiahne sumu 350,00 Eur je splatná naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak je vyššia, je splatná max. v 4 splátkach určených
správcom dane v rozhodnutí.
(9) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na
základe žiadosti 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 nepodá
čiastkové priznanie.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 22
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Vlčkovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od priekopy po priekopu
vrátane priekop, resp. od hranice súkromného pozemku
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce
c) priestranstvá v obci a to:
1) priestranstvo pred obecným úradom, pred a v areáli futbalového ihriska, pred domami č. 3,
175 (predajňa potravín p. Hesko), pri kostole
2) parkovisko pred M-Clubom
3) všetky zelené pásy vo vlastníctve obce a vjazdy do obydlí
(2) V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné
priestranstvo obce Vlčkovce.
(3)
a) V obci Vlčkovce nie je povolené odstavenie a parkovanie vozidiel kategórie M s celkovou
prípustnou hmotnosťou vyššou ako 5000 kg, kategórie N s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou
ako 3500 kg, kategórie O – prípojné vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3500
kg, kategórie T kolesové traktory, kategórie C pásové traktory, kategórie S traktormi ťahané
vymeniteľné stroje v obytnej časti obce.
Vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou nižšou ako 5000 kg v kategórii M a 3500 kg v kategórii
N možno odstavovať iba na vlastnom pozemku a to max. 1 vozidlo. (VZN č. 1/2006 o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia a určení zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov - § 9). Tento
zákaz platí aj na zákaz parkovania a odstavenia starých, nepojazdných, rozobratých motorových
vozidiel, ďalej vraky a zbytky motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
b) Vjazdy do rodinných a bytových domov, chodníky pre chodcov, ich úpravy fyzickými a
právnickými osobami je povolené vykonávať len na základe písomného ohlásenia udržiavacích prác
v zmysle stavebného zákona.
c) Neohlásenie resp. nedodržanie zákazu v bodoch a) a b) bude prerokované v rámci priestupkového
konania.
8

VZN č. 2/2012

§ 23
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, napr.
skládky stavebného materiálu, zeminy, stavebnej sute a pod.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 25
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
§ 26
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň :
a) za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb ......................................... 0,50 Eur/m2/1deň
b) za umiestnenie predajného zariadenia .............................................................. 1,50 Eur/m2/1deň
c) za umiestnenia zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií ........................... 0,20 Eur/m2/1deň
d) za umiestnenie stavebného zariadenia ................................................................ 0,15 Eur/m2/1deň
e) za umiestnenie skládky stavebných materiálov, ktoré trvá viac ako 7 pracovných dní
1) za prvých 7 pracovných dní .................... ................................................................
bezplatne
2) za každý ďalší začatý deň ............................................................................... 0,15 Eur/m2/1deň
f) za umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré trvá viac ako 3 pracovné dni
1) za prvé 3 pracovné dni ...........................................................................................
bezplatne
2) za každý ďalší začatý deň .............................................................................. 0,30 Eur/m2/1deň
Daň podľa bodu e) sa nevyberá pri novostavbách rodinných domov, na ktoré bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 28
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Písomné ohlásenie je Prílohou č. 1 tohto VZN.

(2) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3,00 Eur nebude vyrubovať ani vyberať.
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(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(4) 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 neohlási.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 29
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel,
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v
rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 31
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 32
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 1,00 Eur na osobu a prenocovanie.

§ 33
Vyberanie, evidencia a platenie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný na účely dane za ubytovanie viesť písomnú evidenciu, ktorá musí
obsahovať nasledovné údaje :
a) meno a priezvisko daňovníka,
b) dátum narodenia daňovníka,
c) číslo občianskeho preukazu daňovníka,
d) trvalý pobyt daňovníka,
e) dátum príchodu a odchodu daňovníka.
(3) Platiteľ dane je povinný štvrťročne predložiť správcovi dane evidenciu vedenú v súlade
s odsekom 2 a písomné hlásenie o vybratej dani vždy do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.
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(4) Daň za ubytovanie je splatná štvrťročne, a to k 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.
Platiteľ dane je povinný vybratú daň správcovi dane poukázať na účet obce
v hotovosti do pokladne obce.

alebo zaplatiť

(5) Platiteľ dane je povinný daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie vydať písomné
potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí obsahovať meno a priezvisko, trvalý pobyt daňovníka, počet
prenocovaní a celkovú sumu dane vybratej od daňovníka.
(6) Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník povinný
nové skutočnosti nahlásiť správcovi dane do 15 dní do dňa ich vzniku.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
§ 34
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha
štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),
a to aj po časť kalendárneho roka.
§ 35
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia
na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§ 36
Základ dane
(1) 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 Vlčkovce je 12 863 278 m2.

(2) Pre určenie sadzby dane sa zastavané územie obce Vlčkovce nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením Jadrová elektráreň Slovenské elektrárne a.s. EBO V-2 v Jaslovských
Bohuniciach v pásme nad 2/3 polomeru.

§ 37
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 36 odseku 2 tohto ustanovenia je určená 0,0006
Eur/m2.
§ 38
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.
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§ 39
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad vo Vlčkovciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu zdroja.
§ 40
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa
§ 36 a sadzby dane podľa § 37 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie
každému daňovníkovi podľa platnej legislatívy.
§ 41
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

III. Č A S Ť
POPLATOK
§ 42
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 alebo prípadne inú nehnuteľnosť
evidovanú v katastri nehnuteľností na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov,
je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.
Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom štát
alebo obec, je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za
ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. Poplatková
povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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§ 43
Sadzba poplatku a určenie poplatku
(1) V obci nie je zavedený množstvový zber. Obec určuje sadzbu poplatku na kalendárny rok vo
výške 0,0601 Eur na 1 osobu/deň. Sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín obec určuje vo výške 0,05 Eur/kg.
(2) Miestny poplatok sa stanoví nasledovne :
a) Pre fyzické osoby – obyvateľov sa poplatok stanoví ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť.
b) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa stanoví ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie.
c) Správca miestneho poplatku – obec Vlčkovce ustanovuje koeficient pre obec Vlčkovce 1,00.
Tento slúži pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a miestneho poplatku
v zmysle § 79 ods. 4. zákona 582/2004 v znení neskorších predpisov.
d) Spoplatňuje sa jeden kalendárny rok, alebo počet kalendárnych dní odo dňa vzniku poplatkovej
povinnosti.
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad sa stanoví ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu
a sadzby poplatku za drobný stavebný odpad.
§ 44
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto
nastali.
(3) Písomné ohlásenie k miestnemu poplatku je Prílohou č. 2 (pre FO-domácnosti) a Prílohou č. 3
(pre PO a FO-podnikatelia) tohto VZN.
§ 45
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
(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) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia jednorázovo.
(4) Poplatok za drobný stavebný odpad sa hradí v hotovosti bez vyrubenia priamo na mieste pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu.

§ 46
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.
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(2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce. Poplatník danú skutočnosť preukáže
nasledovnými dokladmi - pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa,
potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie
o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie.

IV. Č A S Ť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 47
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Vlčkovce prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Vlčkovce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór
obce Vlčkovce.
(3) Spôsoby vyberania miestnych daní a poplatku :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou
c/ bankovým prevodom na účet obce
Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku variabilným symbolom uvedeným v rozhodnutí.

§ 48
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 584/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a zák. č.563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach uznesením
č.57/2012 dňa 11.12.2012

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vlčkovce č. 7/2011 zo dňa 16.12.2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo
Vlčkovciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce
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Príloha č. 1
k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

OZNÁMENIE
o vzniku - zániku daňovej povinnosti
za užívanie verejného priestranstva

Meno a priezvisko daňovníka /obchodné meno/ : ....................................................................
Adresa trvalého pobytu /sídla/ daňovníka : ................................................................................
Rodné číslo /IČO/ daňovníka/ : ...................................................................................................
Účel užívania verejného priestranstva : ......................................................................................
Miesto užívania verejného priestranstva : ...................................................................................
Doba užívania verejného priestranstva od : ................................. do : .....................................
Výmera v m2 : .............................................................................................................................

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého alebo
neúplného oznámenia.

Vo Vlčkovciach, dňa : .........................................

...........................................
podpis daňovníka
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Príloha č. 2
k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

PÍSOMNÉ OZNÁMENIE
o vzniku - zániku daňovej povinnosti poplatku za KO a DSO
na území obce VLČKOVCE
FYZICKÉ OSOBY – DOMÁCNOSTI
Meno a priezvisko platiteľa : ___________________________________________________
Adresa trvalého pobytu platiteľa : ________________________________, r.č. : __________
Adresa nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže poplatková povinnosť : _______________________
Dátum vzniku/zmeny/zániku daňovej povinnosti : __________________________________
Údaje o ostatných poplatníkoch, za ktorých platiteľ plní poplatkovú povinnosť :
Meno a priezvisko

rod. číslo

dátum vzniku/
zmeny/zániku/

Poznámka*

1. _______________________

_______________

____________

________________

2. _______________________

_______________

____________

________________

3. _______________________

_______________

____________

________________

4. _______________________

_______________

____________

________________

5. _______________________

_______________

____________

________________

6. _______________________

_______________

____________

________________

7. _______________________

_______________

____________

________________

8. _______________________

_______________

____________

________________

* V prípade, že sa poplatník zdržuje v obci len časť roka, uviesť počet dní, počas ktorých sa poplatník v obci zdržuje. Uvedené
skutočnosti a zmeny je potrebné preukázať dokladmi podľa §46 ods.2 VZN č. 2 /2012.
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého alebo neúplného
ohlásenia.

Vo Vlčkovciach, dňa : ________________
______________________
podpis daňovníka

16

VZN č. 2/2012
Príloha č. 3
k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlčkovce

PÍSOMNÉ OZNÁMENIE
o vzniku - zániku daňovej povinnosti miestneho poplatku za KO a DSO
na území obce VLČKOVCE
PRÁVNICKÉ OSOBY, FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA
Obchodné meno /názov/ daňovníka – vlastníka nehnuteľnosti : ________________________
Adresa sídla daňovníka : _________________________________ , IČO : _______________
1/ Priemerný počet osôb, tvoriacich štatutárny orgán, pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný pomer : __________________________________________
(neuvádzajú sa osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom,
do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa započítava aj osoba, ktorú podnikateľ zamestnáva)

2/ Priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt : ____________________________________________________________
3/ Priemerný počet miest na poskytovanie služieb : _________________________________
(uvádzajú podnikatelia poskytujúci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby)

Dátum vzniku daňovej povinnosti : ______________________________________________
Dátum zmeny daňovej povinnosti : _____________________________________________*
(ukončenie činnosti, a pod.)

* Uvedené skutočnosti a zmeny je potrebné zdokladovať úradným potvrdením

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
nepravdivého alebo neúplného ohlásenia.
Vo Vlčkovciach, dňa : ________________

_______________________
pečiatka a podpis daňovníka
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