Obec Prašník, 922 11 Prašník 93

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016

k miestnym daniam a miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuly v obci Prašník dňa: 01.12.2016
VZN prijaté uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/XII/2016 zo dňa 15.12.2016

Obec Prašník
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a ustanoveniami §
77 ods. 5, § 79 ods. 2, §83, §103 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a ustanoveniami § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“zákon o odpadoch“) sa
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
1.

2.

2.
3.

4.

§ 1 – Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavby v z. n. p. (ďalej len „zákon“) je úprava podmienok ukladania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce.
Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za jadrové zariadenie.
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).
Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia
a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na
účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v bode 2 a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavby uvedených v bode 3 je kalendárny rok, ak podľa § č 90 ods.3 až
6 zákona č. 582/2004 Z.z. neustanovujú inak.
Miestnu daň uvedenú v bode 2 písm. a), b), c), d), e), f) možno zaviesť a zrušiť, určiť
a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane
alebo zníženie len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
§ 2 – Predmet dane
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1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb daň z bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome.
2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Prašník uvedené v ust. § 6, § 10 a
§
14 zákona.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 3 – Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 5 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby a to:
1. Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku obce alebo správca pozemku vo
vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností
2. Daňovníkom dane z pozemkov je
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
a) nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri nehnuteľností,
b) má v nájme pozemky spravované Slovenský pozemkovým fondom,
c) 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
daňovníci 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.
§ 4 – Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby a to:
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.
§ 5 – Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, trvalé trávne porasty je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty
pôdy za 1 m² určená zákonom.
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2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1 m2 zistenej podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria a
ostané plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v zákone.
§ 6 – Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov v obci Prašník je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b/ trvalé trávne porasty
c/ záhrady
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
f/ zastavané plochy a nádvoria
g/ stavebné pozemky
h/ ostatné plochy

0, 55 % zo základu dane,
0, 55 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,
0, 40 % zo základu dane,

i/ obec určuje podľa §8 ods. 2 jednotlivú časť alebo jednotlivé katastrálne územie obce, a to:
„Zlatý Čerenec“, ktorú tvoria pozemky parc.č. : 3837/8 až 25, 3837/27,28, 3837/30 až 40,
3837/43 až 102 v k.ú Prašník, a v tejto časti stanovuje Obec Prašník vyššiu sadzbu dane z
pozemkov a to, 5-násobok z 0,40% základu dane, čiže 2,00 % zo základu dane, druh
pozemku podľa písmena f/,g/h/.
Stavebný pozemok je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane
zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú
predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona 582/2004 Z.z. Celkovú výmeru stavebného
pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom
povolení.
Hodnota v obci Prašník je pre ornú pôdu, 0,3458 eura/ m2
Hodnota v obci Prašník je pre trvalé trávnaté porasty 0,0471 eura/ m2
Hodnota v obci Prašník pre stavebné pozemky je 13,27 eura/ m2
Hodnota v obci Prašník pre záhrady je 1,32 eura/ m2
Hodnota v obci Prašník pre zastavané plochy a nádvoria je 1,32 eura/ m2
Hodnota v obci Prašník pre ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je 1,32 eura/
m2
Hodnota v obci Prašník pre lesné pozemky je 0,1045 eura/ m2.
Hodnota lesných pozemkov určená vo VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.

4

DAŇ ZO STAVIEB
§ 7 – Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach
§ 8 – Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. §10 zákona zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby a to:
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce Prašník, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
a)
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)
samostatne stojace garáže
e)
stavby hromadných garáží
f)
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g)
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
h)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i)
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
2. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácii, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
§ 9 – 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.
§ 10 – Sadzba dane
1. Správca dane na území obce Prašník určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy stavby v sume:
a) 0,11 eura za stavby na bývanie a za ostatné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,10 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátané stavieb na vlastnú administratívu,
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c) 0,33 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
0,70 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu, ktorú tvoria pozemky na parcelných číslach 3837/14,
3837/17, 3837/19, 3837/50, 3837/55, 3837/58, 3837/61, 3837/63, 3837/106 až
3837/132 ďalej susediacich parciel pozemkov, obec určuje podľa §12 ods. 2
zákona pre jednotlivú časť katastrálneho územia vyššiu sadzbu dane zo stavieb,
d) 0,20 eura za samostatne stojace garáže,
e) 0,20 eura za stavby hromadných garáží,
f) 0,20 eura za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,33 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,90 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
so zárobkovou
činnosťou.
i) 0,10 eura za ostatné stavby.
2.

3.

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach príplatok
0,02 € za ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u stavieb uvedených
v ods. 1 písm. a), b) a c) a príplatok 0,04 € za ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia u stavieb uvedených v ods. 1 písm. d), e), f),g,)h),i).
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1
ustanovenia 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. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
DAŇ Z BYTOV

§ 11 – Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 13 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby.
§ 12 – Predmet dane
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. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 13 – Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m².
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§ 14 – Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Prašník určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v sume:
a) 0,10 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
b) 0,10 eura za každý aj začatý m2 nebytového priestoru
Daň z bytov a nebytových priestorov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §13-§16a
ods.3 a ročnej sadzby dane podľa ods.4 tohto nariadenia. (§16a zákona č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach).
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 15 – Oslobodenie od dane
Oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov podľa § 17 ods 2 a 3 zákona
o miestnych daniach:
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodené:
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, kiná, stavby užívané
na účely sociálnej pomoci.
§16 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januáre zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom,
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (daňovník nadobudol
nehnuteľnosť do vlastníctva) a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti, 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. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúce pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon č. 582/2004 Z.z.
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
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vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

TRETIA ČASŤ
Daň za psa
§ 17 – Daňovník
Daňovníkom sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 23 zákona 582/2004 a to fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 18 – Predmet dane
1. Predmetom dane za psa podľa ust. § 22 ods. 1 zákona 582/2004 je pes starší ako
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
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2.
a)
b)
c)

Predmetom dane za psa nie je
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 19 – Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 20 – Sadzba dane
Sadzba dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok je 12,- eur za jedného psa chovaného
v rodinnom dome, alebo byte.
Správca dane určuje zníženie sadzby dane za psa, a to :
- o 7 eur za jedného psa, pokiaľ vlastník/držiteľ je fyzická osoba s trvalým pobytom v obci,
- o 9 eur za jedného psa, ktorého vlastníkom/držiteľom je fyzická osoba nad 70 rokov
(sadzba platí pre občana, ktorý v zdaňovacom období dosiahne vek 70 rokov), a má trvalý
pobyt v obci.
Pri vzniku daňovej povinnosti platí daňovník 1,5 eura správny poplatok za známku na
jedného psa vystavenú v kalendárnom roku.
§ 21 – Oslobodenie od dane
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1. Od dane za psa sú oslobodené nevidomé fyzické osoby, ktoré používajú psa na
sprevádzanie.
§ 22 – Vzniku a zániku daňovej povinnosti dane za psa
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 23 – Správa dane, vyrubovanie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie podľa ust. § 99a) zákona č.
582/2004 príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani. daň uhradí. Ak vznikne daňová
povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.
2. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa podľa § 99 a) a stane sa vlastníkom, alebo
držiteľom ďalšieho psa, alebo dôjde k zmene DP, vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia DP, je povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku DP.
3. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani za psa vrátane zmeny k ostatným miestnym daniam.
4. Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak §99 e)
v odsekoch 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak.
5. Včasné podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 4 má odkladný účinok v tej
časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá; právoplatnosť ostatných výrokov nie je
dotknutá.
6. Vyrubená daň za psa je splatná v jednej splátke do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
7. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, jednotlivo podľa
uvedeného variabilného symbolu v rozhodnutí.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 24 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 31 zákona 582/2004 a to fyzická a právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvá užíva.
§ 25 – Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Obce Prašník, ktorými sa rozumejú najmä nasledovné miesta:
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a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) námestie
d) všetky neknihované parcely v zastavanom území obce
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto nariadenia rozumie :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie predajného
zariadenia, ktoré sa určuje v týchto zónach obce:
- priestor pred Obecným úradom Prašník
- priestor v časti Dúbrava
- priestor pred nájomnou 12-bytovkou
- priestor amfiteáter Pustá Ves
b) umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 26 – Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m² .
§ 27 – Sadzba dane
Sadzba dane za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň je:
a) 0,33 eura za umiestnenie skládky akéhokoľvek druhu
b) 0,08 eura za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
zariadenia
c) 0,15 eura za umiestnenie stavebného zariadenia
d) 0,10 eura za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) 0,07 eura za umiestenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore priľahlom
k reštauračnému zariadeniu v letnej sezóne od 15.4.do 15.10. v kalendárnom roku
f) 0,55 eura za parkovanie vraku vozidla
g) 0,10 eura za parkovanie prívesu
h) 0,03 eura za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradených
označených parkovacích miestach pre jedno osobné motorové vozidlo.
§ 28 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
§ 29 – Vyrubenie dane a platenie dane
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
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§ 30 – Splnomocňovacie ustanovenie
Verejné priestranstvo je možné užívať len na základe povolenia Obce Prašník. Daňovník
je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 31 – Daňovník
Daňovníkom sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 38 zákona 582/2004, a to je fyzická osoba,
ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 32 - Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategóriu určuje osobitný predpis23) (ďalej len
„zariadenie“).
§ 33 – Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 34 – Sadzba dane
Sadzba dane je 0,50 eura na osobu a prenocovanie.
§ 35 – Správa dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v Knihe ubytovaných. Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti v eurách.
§ 36 Oslobodenie od dane za ubytovanie
Od dane za ubytovanie je oslobodená:
a)
nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S
a ich sprievodca,
b)
osoba do 16 rokov

ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 37 Daňovník
Daňovníkom je osoba uvedená v ust. § 45 zákona 582/2004 a to je fyzická osoba, ktorá
predajné automaty prevádzkuje.
§ 38 – Predmet dane
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.
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Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 39– Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 40 – Sadzba dane
Sadzba dane je 35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 41 – 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.

2.

Daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný automat správcovi dane do
31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajný automat v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajný automat, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani za predajný automat a daňová povinnosť k dani za predajný
automat vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný správcovi
dane podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný daňovník uviesť len zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k dani za predajný automat.
Správca dane vráti pomernú časť dane za predajný automat za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za predajný automat
zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
3.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov: názov firmy alebo meno podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania.

SIEDMA ČASŤ
Daň za jadrové zariadenie
§ 42 – Daňovník
Daňovníkom je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§ 43 – Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a
to aj po časť kalendárneho roka.
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§ 44 – Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m², ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa účely
tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Prašník je 27 881 063 m².
§ 45 – Sadzba dane
Zastavané územie obce Prašník sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia nad 2/3 polomeru oblasti
ohrozenia a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti
zastavaného územia nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre
správu dane za jadrové zariadenie.
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle uvedeného je 0,0006 eura/m2.
§ 46 – 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.
§ 47 – Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku 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 v Prašníku. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo
názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
§ 48 – Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom 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.
§ 49 – Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

ÔSMA ČASŤ
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok
za odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov, biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.
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1.

2.

3.
-

1.
2.

3.
4.

§ 50 -Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods.
2 až 4 a ods. 7 zákona a to:
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, záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
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 mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona
a to:
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 zástupca alebo správca
súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len
„platiteľ )
Poplatníkom poplatku nie je podľa § 77 ods. 4 osoba, ktorá:
užíva priestory nehnuteľností výhradne na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
poskytuje sa jej sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo užíva
poplatník, alebo
v nehnuteľností, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 51 – Určenie poplatku
Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej
domácnosti.
Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu podľa § 77
ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie, podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
14

podnikania, pričom poplatok sa v tomto prípade určí ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
5. V prípade, že poplatník nevyužíva množstvový zber, správca poplatku určuje poplatok
poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
6. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi podľa § 77 ods. 2 písm. b), c)
zákona, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu
o používaní zbernej nádoby prenajímateľa (ďalej len „dohoda“) v zdaňovacom období.
Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie overenej kópie nájomnej zmluvy
alebo dohody s nájomcom. Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname
právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi poplatku.
§ 52 – Sadzba poplatku
1.

Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:

a)
b)

u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 0,05753 € na osobu a kalendárny deň,
u právnickej osoby a podnikateľa podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona s povinnosťou
umiestnenia nádob na komunálny odpad je sadzba za 1 smetnú nádobu (110 l) 75,eur/rok, za nádobu 1100 l 330,- €/rok. Povinný počet smetných nádob závisí od počtu
zamestnancov nasledovne: 1 až 5 zamestnancov 1 smetná nádoba; za každých začatých
10 zamestnancov 1 ďalšia nádoba.
za drobné stavebné odpady vo výške 0,040 € za kg pre fyzickú osobu, ktorá má v obci
Prašník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Prašník
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
„nehnuteľnosť“)
Na právnickú osobu, ktorá si zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu (uloženie) sama, sa
povinnosti vyplývajúce v § 52 ods. 1 písm. b) tohto VZN nevzťahujú po predložení
dokladov o nakladaní s odpadmi.

c)

2.

3.
4.
5.
6.
7.

poplatok vyplývajúci z § 52 ods. 1 písm. b) tohto VZN sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa
zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie.
Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
Poplatková
povinnosť
vzniká
dňom,
ktorým
nastane skutočnosť uvedená
v ustanovení § 52 odseku 1. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť
zanikne.
Pre poplatníka § 50 ods. 1 zavedenom kontajnerovo-intervalovom zbere platí, že na
1
až 4 osoby je jedna KUKA nádoba s obsahom 110 l. Pri počte 5 až 8 osôb dve KUKA
nádoby s obsahom 110 l , ale za podmienky, že si neuplatňuje zľavu.
Každá zberná nádoba 110 l KUKA je obcou Prašník spoplatnená vo výške nákupnej ceny
nádoby § 77 ods. 9 zákona.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 53 – Oznamovacia povinnosť
Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný sa zapojiť do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov.
Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej
domácnosti (tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť
identifikačné údaje za každého poplatníka podľa § 77 ods 7, za ktorého plní poplatkovú
povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má
oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.
Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu spoplatňovaného obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych
dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať
alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi
potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.
Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je
povinný v ohlásení uviesť:
 obchodné meno, plný názov,
 IČO; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie rodné číslo,
 presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce,
 údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo
zástupcovi na doručovanie písomností,
 číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť,
 údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby a počet zberných
nádob, frekvenciu odvozov, odberné miesta),
 zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktorí využívajú pridelenú zbernú
nádobu na základe dohody; zoznam sa predkladá za každé odberné miesto.
Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b),c) zákona je
povinný doložiť správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list,
zriaďovaciu listinu, resp. listinu na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom
nehnuteľností (ďalej len „nájomca“) a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi zabezpečujúcemu službu
prostredníctvom zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok správcovi poplatku, je povinný
správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy. Kópiu platnej zmluvy alebo
dohody, vrátane dodatkov je nájomca povinný predložiť správcovi poplatku prvýkrát do
31.1. bežného spoplatňovaného obdobia. Ak dohoda o používaní zbernej nádoby za
komunálne odpady bude podpísaná v priebehu spoplatňovaného obdobia, nájomca je
povinný predložiť ju do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Nájomca podľa § 53 ods. 6 tohto VZN je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá
obsahovala údaje o platbách za komunálny odpad, písomne oznámiť správcovi poplatku
zánik poplatkovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak
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právnická osoba alebo podnikateľ je naďalej oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na území obce.
Ak poplatník podáva obci oznámenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu
s oznámením aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť oznámenia.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho
správca vychádza z posledných jemu známych údajov.
§ 54 – Vyrubenie poplatku
Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak vznikne poplatková
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím, začínajúcim dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí
rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci
podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovaného obdobia. V priebehu spoplatňovaného
obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi
rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt
na území obce.
v prípade narodenia dieťaťa sa poplatok zvýši o čiastku zodpovedajúcu vo výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa narodenia
dieťaťa do konca kalendárneho roka,
v prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa úmrtia
poplatníka do konca kalendárneho roka,
v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti a jeho písomného nahlásenia sa poplatok
zníži o pomernú čiastku zodpovedajúcu počtu mesiacov do konca kalendárneho roka.
Poplatníci – právnické osoby, podľa § 77ods. 2 písm b) c), ktorí chcú využívať
množstvový zber, sú povinní do 15.1. a v priebehu spoplatňovaného obdobia ku dňu
vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona,
že využívajú množstvový zber.
Poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie
poplatku v zmysle § 81 zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu.
Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu je povinný poplatník povinný
realizovať ku dňu zmeny a ukončeniu vývozu zberných nádob, prostredníctvom zmeny
alebo ukončenia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
V prípade, že poplatníci nepreukážu správcovi poplatku využívanie množstvového zberu,
sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie v zmysle zákona k paušálnemu poplatku
pri vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní od zistenia skutočnosti
rozhodujúcej pre poplatkovú povinnosť, na základe ktorej správca poplatku vyrubí
poplatníkovi predmetný poplatok rozhodnutím ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie.
§ 55 – Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, Obec Prašník na základe
žiadosti preplatok vráti správca rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným
znížením poplatku do 31. decembra kalendárneho roka.
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Obec poplatok zníži za obdobie v bežnom spoplatňovanom období, na základe
preukazujúcich dôvod zníženia poplatku o 25%, ak poplatník predloží:
potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku – študenti stredných a vysokých
škôl, nadstavbových štúdii s prechodným pobytom v mieste školy,
doklad preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ZŤP a rozhodnutie o posúdení
zdravotného stavu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne
bezvládny;
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o prechodnom
pobyte, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu – pracovníci
s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodiči
kamiónovej prepravy,
potvrdenie o pobyte v zahraničí z úradu pre prihlasovanie obyvateľstva, potvrdenie
zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu
v zahraničí, pracovné víza,
Obec poplatok odpustí za obdobie v bežnom spoplatňovanom období, na základe
preukazujúcich dôvod odpustenia, ak poplatník predloží:
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách,
prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie
poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebný
k dokladom priložiť aj preklad.
Zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti predloženej v priebehu roka sa
priznáva odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Údaje uvedené v žiadosti doloží žiadateľ
hodnovernými dokladmi do 30 dní od jej vzniku. V prípade, že podmienky na zníženie
alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je nutné
predložiť doklady pre zníženie alebo odpustenie za každé zdaňovacie obdobie.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím podľa §82 ods. 3 zákona.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa§ 55 ods. 1 na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti:
a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu
b) kópia úmrtného listu
c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.
Obec Prašník nevráti preplatok nižší ako 3,00 €.

DEVIATA ČASŤ
l.
2.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 57 – Vyrubenie dane a platenie dane
Správca dane určuje, že daň (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje) v úhrne do sumy 3,00 eur (vrátane) nebude vyrubovať.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v jednej splátke. U daňovníkov, ktorým bude
vypočítaná a vyrubená daň nad 100,- Eur sú povolené dve rovnaké splátky a to:
 do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
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 do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
Rozhodnutia vyrubené po 30. septembri bežného roka zdaňovacieho obdobia budú splatné
iba v jednej splátke v celkovej výške vyrubenej dane.
Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, alebo prevodom z účtu v peňažnom
ústave. Pri platbe miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený
správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane.
Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak
daňovník nepodá čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 31.1. príslušného spoplatňovaného obdobia. Alebo v lehote do 90 dní
od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu
v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovanom
období nezníži. Čestné vyhlásenie správca poplatku nepovažuje za doklad preukazujúci
nárok na uplatnenie zníženia poplatku.
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z
nehnuteľnosti, alebo čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát
vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie
daňového priznania.

Záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa
na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2.

Na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
č. 2/2016 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Prašníku dňa 15.12.2016, uznesením č.
72/XII/2016.

5.

Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2017.
Zrušovacie ustanovenia

Ruší sa :
všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na území
Obce Prašník schválené uznesením č. 84/XII/2015 dňa 16.12.2015.

Emil Škodáček
starosta obce
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