OBEC ŠTERUSY

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2014
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Šterusy

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od 20.11.2014 do 12.12.2014
Schválené uznesením OZ číslo xx/2014
zo dňa :
.12.2014
Zverejnené po schválení OZ :
od 15.12.2014 do 31.12.2014
Účinnosť nadobúda dňa :
01.01.2015

Obecné zastupiteľstvo v Šterusoch na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení vydáva pre
územie obce Šterusy toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2014
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Šterusy

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky
určovania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Šterusy.
(2) Obec Šterusy na svojom území určuje tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za jadrové zariadenie.
(3) Obec Šterusy 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, dane za
nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
(5) Zdaňovacím obdobím dane za užívanie verejného priestranstva je doba skutočného osobitne
užívaného verejného priestranstva.
(6) Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva obec Šterusy na svojom území, ktoré
tvorí katastrálne územie obce Šterusy prostredníctvom Obecného úradu Šterusy.
II. časť
MIESTNE DANE
Článok 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
Článok 3
DAŇ Z POZEMKOV
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník, alebo správca pozemku, fyzická alebo právnická
osoba, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku uvedený v ustanovení § 5 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
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(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Šterusy v členení podľa § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych
daniach. Výpočet sa urobí vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú
počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to
upravené platnou právnou úpravou.
(4) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov v € za 1 m2. Hodnota pozemkov podľa jednotlivých druhov sa ustanovuje
takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
0,4179 €/m2
b) trvalé trávne porasty,
0,0597 €/m2
c) záhrady,
1,32 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,13 €/m2
alebo podľa znaleckého posudku
e) zastavané plochy a nádvoria,
1,32 €/m2
f) stavebné pozemky
13,27 €/m2
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,32 €/m2
Základ dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(5) Ročná sadzba dane z pozemkov sa pre jednotlivé druhy pozemkov ustanovuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
0,50 %
b) trvalé trávne porasty:
0,50 %
c) záhrady:
0,40 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:
0,50 %
e) zastavané plochy a nádvoria:
0,40 %
f) stavebné pozemky:
0,40 %
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov:
0,40 %
(6) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

Článok 4
DAŇ ZO STAVIEB
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, správca stavby alebo nájomca stavby
uvedený v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Šterusy, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných alebo podzemných podlaží, alebo ich časti, spojené so zemou pevným základom
alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala
užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb sa pre jednotlivé druhy stavieb určuje takto:
a) 0,05 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby užívané na
skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej produkcie a stavieb na
administratívu,
c) 0,40 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,50 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,

3

0,50 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) 0,20 € za ostatné stavby
Na zaradenie stavby podľa odseku 4 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
f)

(5) Sadzba dane sa zvyšuje o príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia:
- podľa odseku 4 písm. a) tohto VZN o 0,05 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy
- podľa odseku 4 písm. b), c) a d) tohto VZN o 0,10 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy
- podľa odseku 4 písm. e) a f) tohto VZN o 0,30 € za každý i začatý m2
zastavanej plochy
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 4
a príplatok za podlažie podľa odseku 5 tohto VZN, pomerná časť základu dane sa zistí ako
pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
(7) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane. Ak ide
o viacpodlažnú stavbu ročná sadzba dane je zvýšená o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie. Výpočet dane zo stavieb na viaceré účely určuje § 12a odsek 3)
zákona 582/2004 Z. z. v platnom znení.

Článok 5
DAŇ Z BYTOV
(1) Daňovník dane z bytov je vlastník alebo správca bytu alebo nebytového priestoru uvedený
v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Šterusy, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby, alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,05 € za každý aj začatý v m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
(5) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

Článok 6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

(1) Oslobodenie od dane z pozemkov a dane zo stavieb je uvedené v § 17 zákona o miestnych
daniach. Podľa miestnych podmienok v obci Šterusy správca dane oslobodzuje od dane aj
tieto pozemky a stavby:
a) pozemky na ktorých je cintorín,
b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
c) pozemky verejne prístupné - ako parky alebo športoviská
d) pozemky a stavby užívané školami a školskými zariadeniami

(2) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa
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daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, okrem prípadu nadobudnutia nehnuteľnosti
vydražením a dedením (§ 18 zákona o miestnych daniach).

Článok 7
DAŇ ZA PSA
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Šterusy
fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
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
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ŤZPS.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane sa určuje v sume 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) 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.

Článok 8
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Šterusy, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a)
hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území
obce
b)
vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská,
parky, verejná zeleň na celom území obce,
c)
autobusové nástupištia, športový areál,
d)
všetky neknihované parcely v zastavanom území obce.
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla
v obci Šterusy sú:
a) parkovisko pri cintoríne
b) parkovisko pred obecným úradom
c) parkovisko pri športovom areáli
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií,
c) umiestnenie skládky dreva, stavebného materiálu
d) trvalé parkovanie vozidla, umiestnenie vraku auta.
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:
a) 0,40 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a stavebného
zariadenia
b) 3,50 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií
c) 0,10 € za umiestnenie skládky dreva, stavebného materiálu, trvalé parkovanie vozidla
a umiestnenie vraku auta.
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne,
daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku.
Voči daňovníkovi, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti,
postupuje obec podľa § 34b zákona o miestnych daniach.
(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí obec rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Spôsob platby dane, prípadne splátky dane a lehotu ich splatnosti určí
obec v rozhodnutí.
Článok 9
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
(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
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a) 166 € za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
b) 34 € za mechanický hrací prístroj – biliard, stolný futbal, šípky, jubox atď
c) 34 € za elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v ods. a) až b) tohto
ustanovenia.
(6) Daňová povinnosť vzniká 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.
(7) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
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Článok 10
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
(1) 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.
(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Šterusy je 11 080 299 m2.
(4) Zastavané územie obce Šterusy sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v Jaslovských Bohuniciach vo vzdialenosti zastavaného územia od 7 do 14 km od zdroja
ohrozenia, v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru. Tým je obec Šterusy miestne príslušnou
pre správu dane za jadrové zariadenie.
(5) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je 0,0013 €/m2.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
(7) 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 na Obecný úrad
v Šterusoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, meno alebo názov prevádzky, 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.
(8) 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 ods. 3 a sadzby dane podľa ods. 5 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov
v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane
za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane
pripadajúci na jednotlivých daňovníkov pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú pre
toto rovnaké pásmo.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

III. časť
MIESTNY POPLATOK
Článok 11
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
za komunálne odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, 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
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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 alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber).
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec 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) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
V ostatných prípadoch je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.
(7) Sadzba poplatku je 0,0342 € za osobu a kalendárny deň,
Určenie poplatku
(8) V obci Šterusy nie je zavedený množstvový zber. Obec určuje poplatok za zdaňovacie obdobie
ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa odseku 2 písm. a) tohto VZN v obci trvalý alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa ods. 2 písm. b) alebo c) tohto VZN.
(9) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa ods. 2 písmena b), a c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom
vzťahu, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré
majú v tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt) a
b) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné alebo iné pohostinské služby.
(10) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol
poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva svoju činnosť.
Oznamovacia povinnosť
(11) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a
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a) uviesť 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 a identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa ods. 5 tohto VZN,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
(12)

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.
Vyrubenie poplatku a splatnosť

(13) Poplatok obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(14) 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.
(15) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(16)Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(17)Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti ak preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Splnenie podmienok poplatník
preukáže, ak k písomnej žiadosti doloží fotokópiu:
- potvrdenia o pobyte (v prípade odhlásenia sa z trvalého pobytu z obce Šterusy),
- oznámenia o úmrtí (v prípade úmrtia poplatníka alebo osoby za ktoré plní povinnosti poplatníka),
- pracovné povolenie do zahraničia, potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, prípadne nájomnú zmluvu
vystavené v slovenskom jazyku, prípadne úradne preložené do slovenského jazyka
- nájomnú zmluvu pri ubytovaní v SR a potvrdenie o platení poplatku za odpad na inom mieste.
Obec poplatok vráti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obec nevráti poplatok nižší ako 1,00 €.
(18) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce. K písomnej žiadosti o zníženie poplatku
doloží nasledovné podklady:
- potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo v mieste pracoviska
- čestné prehlásenie poplatníka, že viac ako 90 dní v roku sa nezdržiava na území obce.
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby v zmysle § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
Najnižšia sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 písmena a) je 0,0033 € a písmena b) je 0,0066 €.
(19) Obec poplatok odpustí v prípade, že poplatník sa po celé zdaňovacie obdobie v obci nenachádza
a neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(20)Starostka obce môže v individuálnych prípadoch na základe písomnej žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenia tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva.
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IV. časť
Článok 12
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Šterusy prostredníctvom starostky
obce a poverenej pracovníčky obce Šterusy. Postavenie povereného zamestnanca obce –
správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Šterusy.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
(2) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností k dani za psa, k dani za nevýherné hracie stroje je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť od
dane oslobodená.
(3) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto povinnosti.
(4) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
(5) Daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za
nevýherné hracie prístroje v zmysle § 99b zákona o miestnych daniach v ktorom uvedie len
zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.
(6) Podávanie opravného priznania a dodatočného priznania určuje § 99c zákona o miestnych
daniach.
Spoločné ustanovenie k miestnym daniam
(7) Ak sú nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých osôb priznanie k dani z nehnuteľností podá
každý spoluvlastník do výšky svojho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, podá priznanie
zástupca, ktorého si spoluvlastníci určili dohodou, pričom sa táto skutočnosť vyznačí v príslušnom
priznaní. Ak sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva jeden
z nich.
(8) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie
dane a uviesť všetky údaje na tlačive podľa § 99d zákona o miestnych daniach.
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje
(9) Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane
každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím, ak § 99e odseky 2 až 4, 6 a 7 zákona o miestnych daniach
neustanovujú inak.
Splatnosť a platenie dane
(10)Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(11)Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Splátky dane sú splatné
v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.
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Vrátenie pomernej časti dane
(12)Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie
prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník
nepodal čiastkové priznanie k týmto daniam v lehote podľa § 99b ods. 2 zákona o miestnych
daniach.
Rozpočtové určenie miestnych daní
(13)Výnos miestnych daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania sú príjmom
rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

Článok 13
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia
povinnosť vzniknú do 31.decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra
2014.
(2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v platnom znení a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šterusy sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Šterusoch dňa .................................. uznesením číslo ..........................
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Šterusy č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šterusy zo dňa 13.12.2012.
(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Šterusoch.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Šterusoch dňa: 30.10.2014

Bc. Zdenka Vlkovičová
starostka obce
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