OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VZN Obce Nižná Myšľa
č. 1/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa

Návrh VZN
Vyvesený na úradnej tabuli dňa
Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa
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Obec Nižná Myšľa v súlade s ustanovením § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, §
16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods.2, 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 103
ods. 1 a 2 zákona č.: 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE NIŽNÁ MYŠĽA

číslo : 1 / 2018
ČASŤ
ÚVODNÉ

I

USTANOVENIE

§ 1
1.) Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou
od 1. januára 2018
daň z nehnuteľností
daň za psa
d a ň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
m i e s t n y p o p l a t o k za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

2.) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov , stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane
z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností,

ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie
vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.
3.) Základné ustanovenie o zdaňovaní psa, osobitného užívania verejného priestranstva,
ubytovania, predajných automatov, nevýherných hracích prístrojov a určení miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú uvedené v tretej, štvrtej, piatej,
šiestej a siedmej a ôsmej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka,
predmet dane, základ dane, ročné sadzby dane, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným
nariadením určiť oslobodenie a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyberanie dane a platenie dane.

Č A S Ť II
DA Ň Z N E H N U T E Ĺ N O S T Í
ČLÁNOK . I
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
1.) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Sadzba dane
1.) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej
obci (§ 8 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) určuje takto:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- za trvalé trávnaté porasty
- za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
- za záhrady
- za stavebný pozemok
- za ostatné pozemky
- za lesné pozemky
- za dobývací priestor

0,38 % zo základu dane
1,18 % zo základu dane
0,45 % zo základu dane
0,27 % zo základu dane
0,25 % zo základu dane
0,68 % zo základu dane
0,28 % zo základu dane
1,25 % zo základu dane

2.) Hodnota pozemkov v katastrálnom území Nižná Myšľa vyplývajúca z ceny pozemkov
uvedených v prílohe č.1 a č.2 zákona 582/2004 Z.z. je nasledovná:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- za trvalé trávne porasty
- za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady
- za stavebný pozemok
- za ostatné pozemky
- za lesné pozemky

0,4185 Eur/m2
0,1039 Eur/m2
1,85 Eur /m2
18,58 Eur/m2
1,85 Eur/m2
0,03 Eur/m2

3.) Stavebným pozemkom je celá výmera tých parciel, ktoré sú uvedené v rozhodnutí
o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení.
ČLÁNOK II.
DAŇ ZO STAVIEB
§ 4 Sadzba dane
1.) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v obci
určuje ( § 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
a./ 0,1 Eur /m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b./ 0,1 Eur/m2 za stavby poľnohospodárskej prvovýroby (podľa znenia zákona)
c./ 0,17 Eur a stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d./ 0,2 Eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov.
e./ 0,33 Eur a priemyselné stavby
f./ 0,66 Eur za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
g./ 0,17 Eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
ČLÁNOK III.
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1.) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia
sa v obci určuje ( § 16 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
0,1 Eur byt a nebytový priestor , za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru
0,1 Eur za nebytové priestory, ak sa tieto využívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú
činnosť a na prenájom a to za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nebytového
priestoru

ČLÁNOK IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( §17 ods. 3
zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ) na:
- pozemky vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, ktorá je správcom dane
- pozemky, na ktorých sú močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje,
vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov
- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré sú v užívaní obce Nižná Myšľa
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami vo vlastníctve obce Nižná Myšľa
- pozemky cirkví, pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou, alebo jej časťou
slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej
so stavbou, alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou
správou cirkví a náboženských spoločností, ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti
zaregistrované štátom
2.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od
dane z bytov ( §17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) na:
- stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, na
základe stavebného povolenia
- stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, ktorá je správcom
dane
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá,
galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia

3.) Správca dane ustanovuje , že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie, bytov a
garáže ( §17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti dane zo stavieb na stavby vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov za podmienok, že nežijú v spoločnej domácnosti s ekonomicky
činnými osobami, že stavby slúžia na ich trvalé bývanie a garáže na užívanie súvisiace
s trvalým bývaním.
b) 100 % z daňovej povinnosti dane zo stavieb na stavby vo vlastníctve fyzických osôb,
ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP s trvalým pobytom v danom rodinnom dome.
Úľava sa vzťahuje len na podiel zapísaný na LV na daňovníka. Oslobodenie sa
nevzťahuje na ďalšie rodinné domy a ich príslušenstvo vo vlastníctve daňovníka.

ČLÁNOK V
§7
Vyrubovanie dane
1.) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- Eur nebude vyrubovať ani vyberať ( § 20
ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.)
ČLÁNOK VI
8§
Platenie dane
1.) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
2.) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane :
a) vyššej ako 16,59 Eur v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka dane je
splatná do 31.mája, druhá splátka je splatná do 30. septembra
b) vyššej ako 33,19 Eur v štyroch rovnakých splátkach pričom prvá splátka dane je
splatná do 31.mája, druhá splátka je splatná do 30.júla, tretia splátka je splatná do 30.
septembra a štvrtá splátka je splatná do 30.novembra
s možnosťou zaplatenia jednorázovo do 31.5. bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje

Č A S Ť III
§9
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Článok VII
DAŇ ZA PSA
§ 10
Základ dane
1.) Počet psov starších ako 6 mesiacov vo vlastníctve alebo držaný fyzickou alebo právnickou
osobou.

§ 11
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný na finančné oddelenie Obecného úradu:
a./ podať priznanie k dani za psa do 30 dní po dosiahnutí veku 6 mesiacov.
b./ uhynutie psa resp. jeho predaj je daňovník povinný nahlásiť Obecnému úradu do 30
dní písomne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
§ 12
Registračný štítok
1.) Registračný štítok slúži na evidenciu psa
2.) Daňovník po nahlásení psa dostane registračný štítok, ktorým je povinný označiť svojho
psa.
§ 13
Sadzba dane
1.) Sadzba sa stanovuje na 1 kalendárny rok.
2.) Sadzba dane sa stanovuje nasledovne:
5 ,- Eur za jedného psa
3.) V prípade nadobudnutia psa v priebehu kalendárneho roka daňovníkovi sa vyrubí
alikvotná časť dane.
§ 14
Oslobodenie a zníženie dane
1.)Daň neplatí:
a/ dôchodca s príjmami na hranici životného minima
b/ držiteľ vodiaceho psa
§ 15
Vyrubenie dane
1.) Daň za psa je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 16
Splatnosť dane
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa je splatná k 31.1. zdaňovacieho obdobia.
V prípade vyrubenia alikvotnej časti dane v priebehu kalendárneho roka daň je splatná do 15
dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Článok VIII
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 17
Predmet dane
1)

2)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, prístreškov, ktoré neslúžia na podnikateľskú
činnosť,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky tuhých palív a stavebných materiálov,
e) umiestnenie zariadenia pre účely reklamných a iných atrakcií,
f) trvalé umiestnenie vraku motorového vozidla alebo obytného prívesu po dobu
dlhšiu ako mesiac,
g) umiestnenie reklamného zariadenia.

§ 18
Pojmy
Vymedzenie pojmov pre účely tohto VZN:
a) verejným priestranstvom je pozemná komunikácia, park, chodník, trhovisko
a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia
alebo tieto pozemky obec prenajala podľa osobitných predpisov,
b) pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov, vonkajšími hranicami priekop, rigolov, násypov a
zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby,
objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a
miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej
premávky,
c) chodníkom je komunikácia alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre
chodcov a je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
d) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj,
e) ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
pred prevádzkou,
h) stavebným zariadením je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné
technické zariadenia,
i) zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenie a
pomocné konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné
rozhodnutie a slúži pre výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie,
j) skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie
vecí, materiálov alebo tovarov, napriek tomu však uvedenému účelu dočasne slúži,

k) reklamné zariadenie sa rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha vrátane
všetkých jej súčastí, používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo
propagačné účely.
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 20
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 21
Sadzby dane
Sadzby za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú takto:
a) za ambulantný predaj na trhovisku, v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v
prenosných predajných zariadeniach a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj 0,60 € za každý m2 a každý aj neúplný deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,20 € za každý aj začatý m2 a každý aj
neúplný deň,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sa výška stanoví
dohodou jednorazovo, najviac však 0,10 € za každý m2 a každý aj neúplný deň,
d) za umiestnenie reklamného zariadenia pre účely reklamných a iných atrakcií 0,20 €
a každý m2 a každý aj neúplný deň. V prípade umiestnenia reklamného zariadenia
dlhodobo, t. j. viac ako 1 mesiac, 5,00 € za každý m2 a deň,
f) za užívanie verejného priestranstva umiestnením obytného prívesu 0,50 € za každý
m2 a každý aj neúplný deň.
§ 22
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1)

2/

3)

Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je
povinný v oznámení uviesť najmä účel, spôsob užívania, dobu trvania, miesto
a veľkosť priestranstva pre užívanie. V prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na
predaj a poskytovanie služieb uviesť aj predávaný sortiment a predajný čas, doložiť
kópiu oprávnenia podnikať /živnostenský list, výpis z obchodného registra/ a doklad o
nadobudnutí tovaru, resp. o vlastníctve pôdy pri predaji prebytkov.
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňovník môže
vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť
správcovi dane v deň ukončenia zániku daňovej povinnosti.

4)

Ak bude daň za užívanie verejného priestranstva určená dodatočne, po neohlásenom
užívaní, alebo bude vyrubená na základe nepovoleného užívania, bude sadzba
stanovená v dvojnásobnej výške.

§ 23
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí:
a) za kultúrnu a športovú akciu bez vstupného alebo akciu, z ktorej je celý výťažok
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,
c) za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia
obce Nižná Myšľa a to počas výstavby pri odstraňovaní porúch zariadení a
inžinierskych sietí,
d) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej založenia a verejné
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
Článok IX.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 24
Daňovník
1.) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 25
Základ dane
1.) Základom dane z ubytovania je počet prenocovaní.
§ 26
Sadzba dane
1.) Sadzba dane je 0,33 Eur na osobu a prenocovanie
§ 27
Platiteľ dane
1.) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2.) Zariadeniami poskytujúcimi ubytovacie služby sú:
a) hotel (hotel, garni hotel, horský hotel, motel)
b) botel
c) penzión
d) turistická ubytovňa
e) chatová osada
f) kemping
g) ubytovanie v súkromí

§ 28
Povinnosť platiteľa dane
1.) Platiteľ dane je povinný viesť hodnovernú evidenciu prechodne ubytovaných osôb, ktorá
obsahuje meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt ubytovaného,
dátum príchodu a odchodu ubytovaného.
2.) Preukazná evidencia sa predkladá vždy ku kvartálnej uzávierke na finančné oddelenie
Obecného úradu.
§ 29
Splatnosť dane
1.) Obec vyrubí daň platobným výmerom za každý štvrťrok osobitne po prevedení kontroly
na základe predložených dokladov uvedených v § 28 tohto nariadenia.
2.) Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 30
Oslobodenie od dane
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z ubytovania (§43 zákona
číslo 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) takto:
a)
deťom do veku 6 rokov
b)
občanom nad 70 rokov
c)
občanom ťažko zdravotne postihnutým
za podmienok ak sa fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje
horeuvedené osoby riadne vyznačí v hotelovej knihe.
Článok X.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 31
Daňová povinnosť
1.)Daň sa platí za umiestnenie automatov a prístrojov, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2.)Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá automat prevádzkuje.
3.) Sadzba dane je 33,20 Eur ročne za predajný automat.
3.) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov, zaniká
dňom skončenia ich prevádzky.

§ 32
Daňovník
1.) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 33
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a daň v tejto lehote zaplatiť v pomernej časti na
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. .
2.) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi do 30 dní odo dňa zániku správca dane vráti alikvotnú čiastku na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré daň bola zaplatená.
§ 34
Platenie dane
1.) Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 35
Oslobodenie
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za predajné automaty ( §51
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady) na predajné automaty:
a)vydávajúce výlučne lístky hromadnej dopravy,
b)vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
Článok XI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 36
Daňová povinnosť
1.) Daň sa platí za umiestnenie elektronických prístrojov na počítačové hry, mechanické
a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch verejnosti.
§ 37
Daňovník
1.) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 38
Sadzba dane
1.) Sadzba dane je ročná vo výške 166.- Eur za jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 39
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi do 30 dní vznik a zánik daňovej
povinnosti. Daňová povinnosť vznikne umiestnením nevýherného hracieho prístroja
v priestoroch prístupných pre verejnosť.
2.) Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa splatná časť ročnej dane od prvého
dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla daňová povinnosť. Za jednotlivé mesiace do
konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby.
3.) Po písomnom oznámení o zániku správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane.
§ 40
Platenie dane
1.) Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2.) Ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník
a správca postupuje podľa §39 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok XII.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY , DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY A SEPAROVANÝ ZBER
§ 41
1.) Miestny poplatok za komunálne odpady , drobné stavebné odpady a separovaný zber
(ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a separovaný
zber,
ktoré
vznikajú
na
území
obce.
2.) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iné účely 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 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.) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber).
4.)Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
6.) Sadzba poplatku je:
a) 16,- Eur za zmesové komunálne odpady na kalendárny rok za fyzickú osobu /rozhodnutie/
b) právnické osoby a podnikatelia platia 16,- Eur na kalendárny rok za jedného zamestnanca
z priemerného počtu zamestnancov nezníženého o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt vynásobeného koeficientom 1
c) 0,015 Eur za kilogram drobného stavebného odpadu /pokladničný doklad/
d) 0,- Eur za kúpu KUKA nádoby raz za obdobie 5 rokov pre fyzické osoby
e) plná výška nákupnej ceny za kúpu KUKA nádoby pre právnické osoby a pre podnikateľov,
ktorí na území obce podnikajú
7.) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
8.) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 42
Vyrubenie poplatku
1.) Poplatok za zmesový komunálny odpad vyrubí obec rozhodnutím.

2.)Poplatok za drobný stavebný odpad bude obce vyberať v hotovosti do pokladne obecného
úradu.
3.) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
4.) V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške
poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka.
5.) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka.
6.) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu
súčinu skutočnému počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku na
príslušné obdobie.
§ 43
Splatnosť poplatku
1.) Poplatok je splatný v štyroch rovnakých splátkach, vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11.
príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť naraz k 31.3. príslušného
kalendárneho roka.
§ 44
Zníženie poplatku
1.) Obec Nižná Myšľa poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady:
a) 100% - za obdobie
- počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí,
- počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci
túto právnu skutočnosť. Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným
prehlásením.
b) 50% - za obdobie
- pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste
pracoviska.
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť potvrdenie zamestnávateľa a doklad o
prechodnom pobyte v mieste pracoviska alebo doklad o zaplatení poplatku na príslušnom
obecnom úrade.
- študentom študujúcim na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia).
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a
dokladu o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte.
§ 44 a)
1.) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť
samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez

zriadenia

prevádzky,

platia

poplatok

iba

z

dôvodu

svojho

trvalého

pobytu.

2.) Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas
školských prázdnin, alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť
písomne správcovi poplatku najneskôr desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz
nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie používania, resp. odvoz smetnej nádoby
a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálnych odpadov. Počet
nerealizovaných vývozov bude zohľadnený a o sumy preplatku bude znížený platobný výmer
na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v
školskom zariadení sa nenachádza byt.

ČASŤ IV.
Záverečné ustanovenia
1.) Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Myšľa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 11.12.2017 uznesením číslo 12/20/17
2.) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.
3.) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe
pokutu podľa osobitného predpisu.
4.) Umožňuje sa právnickým, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len
„právnickým a fyzickým osobám“) uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich
povinnosti vo vzťahu k Obci Nižná Myšľa elektronicky. Taktiež vybrané náležitosti výkonu
verejnej moci vykonávať elektronicky a súčasne formou elektronickej komunikácie
komunikovať s právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomocí obce podľa
osobitných predpisov.
a)
Elektronické služby zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu na
webovom sídle: www.dcom.sk, alebo ústredného portálu verejnej správy, prístupného
na webovom sídle: www.slovensko.sk. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb,
ktoré obec poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené v tomto
bode.
b)
Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie
a autentifikácie podľa zák. o e-Governmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických
službách nie je uvedené inak.
c)
Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch obce vyžaduje
písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia
podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a násl. Zákon o e-Governmente).
5.) 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 a zákon SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

6.) Daňové konanie ako i úkony spojené so správou miestnych daní a poplatku podľa tohto
nariadenia na území obce vykonáva Obecný úrad obce Nižná Myšľa
7.) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.
8.) Zrušuje sa VZN 1/2017 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Myšľa na rok 2017.

V Nižnej Myšli, 11.12.2017
Ing. Miroslav Sisák
starosta obce

