Obec Velušovce

VZN č. 4/2016
O miestnych daniach
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Obec Velušovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ako
správca dane
v y d á va
pre obec Velušovce všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2016
o miestnych daniach
Zavádzané druhy miestnych daní
Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že obec Velušovce ako správca dane (ďalej len správca
dane) v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 582/2004 Z. z.) zavádza s účinnosťou od 01. 1. 2016 tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľnosti
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie
daň za nevýherné hracie prístroje.

Prvá časť
Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov
§ 2
Sadzba dane
(1) Správca dane pre pozemky na území obce Velušovce, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo
výške :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %,
b) stavebné pozemky 0,20%.

Daň zo stavieb
§3
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Velušovce, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:
a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
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b) 0,076 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,099 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,132 € za samostatne stojace garáže
e) 0,350 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
g) 0,699 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
h) 0,199 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Pri každom ďalšom podlaží ročná sadzba dane bude 0,033 €.
Daň z bytov
§4
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a dane z nebytových priestorov na území obce
Velušovce, za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo
výške:
a) 0,050 € za byty,
b) 0,050 € za nebytové priestory

§5
Označenie platby
Daňovník označí platbu za daň z nehnuteľnosti:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk

Druhá časť
Daň za psa
§6
Sadzba dane
1. Správa dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok: 4,20 €
2. Vlastník alebo držiteľ psa po prihlásení do evidencie na Obecnom úrade je zároveň povinný
vyzdvihnúť si známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil.
Pri strate, odcudzení a zničení známky obec daňovníkovi vydá náhradnú známku za úhradu 2,00 €.
§7
Označenie platby
1. Daňovník označí platbu – daň za psa:
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variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk

Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Velušovce.
Obec vyznačuje tieto miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a tak vzniká pri ich užívaní
povinnosť nahlásenia a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva a aplikáciu § 30 zákona
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
a/ Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Velušovce vedené na
LV č. 351 k. ú. Velušovce parcely registra “C” parc.č. 181/2, 5.
b/ všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Velušovce okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou pozemkov vo vlastníctve obce, alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
vydláždené, príp. inak upravené plochy pre obyvateľov a pod.
§9
Sadzba dane
1.Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,330 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§10
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1.Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, uviesť údaje rozhodujúce
na určenie dane: účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva
§11
Oslobodenie od dane
1.Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo právnické osoby
užívajúce verejné priestranstvo pre účely: kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného
§ 12
Označenie platby
1.Daňovník označí platbu – daň za užívanie verejného priestranstva:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk

Štvrtá časť
Daň za ubytovanie
§ 13
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Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,20 € na osobu a prenocovanie.
§ 14
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a skončení
prevádzkovania tohto zariadenia resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
(2) Platiteľ dane fyzická osoba - nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je
povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č.582/2004 Z. z., adresu a názov
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
(3) Platiteľ dane ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
- obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi a lebo zástupcovi na doručovanie
písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 Z. z., adresu a názov
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 15
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane a náležitosti
potvrdenia o zaplatení dane
(1) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce Velušovce
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za
ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviska všetkých ubytovaných osôb s adresami ich
trvalého pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu) .
(2) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa
odseku 1
(3) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum odkedy do kedy bolo prechodné ubytovanie
poskytnuté a výšku dane.
§ 16
Spôsob a lehota odvodu dane
(1) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné
oznámenie k dani za ubytovanie, v ktorom okrem identifikačných údajov uvedie aj počet prenocovaní a
výšku dane za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území obce Velušovce
samostatne.
(2) Náležitosti oznámenia podľa odseku 1 stanoví správca dane na tlačive „ Oznamovacia povinnosť k
dani za ubytovanie“.
(3) Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia štvrťroka
za predchádzajúci štvrťrok.
(4) Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na
účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na
základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.
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Piata časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 17
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 36,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 18
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích
prístrojov
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu:
a) dátum vzniku daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
b) počet nevýherných hracích prístrojov,
c) druh nevýherných hracích prístrojov,
d) umiestnenie nevýherných hracích prístrojov,
e) identifikáciu nevýherných hracích prístrojov (výrobné číslo, značka, inventárne číslo).
§ 19
Označenie platby
7. Daňovník označí platbu - daň za nevýherné hracie prístroje:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
Šiesta časť
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Velušovce č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Velušovciach č. 151/14, dňa 9.12.2016 a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2017.

Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce
Zverejnenie

Dátum

Návrh vyvesený na úradnej tabuli
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