Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 01.10.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 25.10.2010
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2011

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE KRÍŽOVÁ VES
č. 2/ 2010 zo dňa 22.10.2010

o dani z nehnuteľnosti
na kalendárny rok 2011
Obec Krížová Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3, § 16 ods. 1,2, a 3, § 17
ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z . o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u je

§ 1
Základné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Krížovej Vsi podľa § 11 ods. 4 písmena d/ zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že 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 zavádza s účinnosťou od 1. Januára 2011 daň z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Krížová Ves hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za

:

a/ ornú pôdu,

0,2399 EUR

b/ trvalé trávne porasty

0,0308 EUR

c/ záhrady

1,85

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,0518 EUR

e/ zastavané plochy a nádvoria

1,85

EUR

f/ stavebné pozemky

18,58

EUR

g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,85

EUR

EUR

§3
Sadzba dane
Správca dane pre všetky pozemky na území obce Krížová Ves určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:

a/ ornú pôdu – 0,30 %,
b/ trvalé trávne porasty – 0,35 %,
c/ záhrady – 0,25 %,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – 0,55 %,
e/ zastavané plochy a nádvoria – 0,25 %,
f/ stavebné pozemky – 0,25 %,
g/ ostatné plochy - 0,25 %.

Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Krížová Ves určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy stavby vo výške:

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,050 E ,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

0,100 E ,

c/ samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,233 E

d/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 0,565 E,
e/ ostatné stavby

0,233 E

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie

0,034 E za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
§ 5
Sadzba dane

Správca dane na území obce Krížová Ves určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
A / 0,05 E za byty a nebytové priestory.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.

a)

(2) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) tohto nariadenia o 25
% zo sadzby dane, vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
(3) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane doloží
a)

podľa § 6 ods. 1 a 2 tohto nariadenia list vlastníctva,

b) občan s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

§7
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a)

ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu

je daň splatná v troch

splátkach - prvá splátka do 31. mája, druhá splátka - do 31. júla a tretia splátka do 30.
novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b)

v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júla,

30. septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.
(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe alebo právnickej osobe nepresahuje 16,60 EUR – 500 Sk
a právnickej osobe 331,94 EUR – 10 000 Sk, je splatná naraz do 15 dni od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(13) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

§8
Záverečné ustanovenia

1.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje
Všeobecne záväzne nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 č. 1/2009 zo dňa 12.12.2009.

2.

Obecné zastupiteľstvo obce Krížová Ves sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľnosti na rok 2011 uznieslo dňa 22.10.2010 uznesením č. 159 /2010.

§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. Januára 2011.

....................................................
Jozef Grivalský
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 01.10.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 25.10.2010
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2011

Obec Krížová Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z . o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE KRÍŽOVÁ VES
č. 3/ 2010 zo dňa 22.10.2010

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
na kalendárny rok 2011

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Obecné zastupiteľstvo v Krížovej Vsi podľa § 11 ods. 3 písm. d zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na par. 98 zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza
s účinnosťou od 1. Januára 2011 tieto druhy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1.

a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c / daň za nevýherné hracie automaty

2.

a/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

1.

ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§3
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
/ 2 / Predmetom dane za psa nie je
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b/ pes umiestnený v útulku zvierat,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§4
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§5
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§6
Sadzba dane
Sadzba dane je 3 ,50 Euro za jedného psa a kalendárny rok.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§8
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti .

2.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.

3.

Januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník

4.

oznámi túto

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
§9
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 10
Platenie dane
Daň za psa správca vyberá v hotovosti na obecnom úrade do pokladne obce, daň je tiež možné zaplatiť
bezhotovostne na účet správcu dane poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 11
Predmet dane
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

2.

Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce :
miesta na miestnej komunikácii,

a)

b) miesta na pozemku pred kultúrnym domom, obecným úradom, hasičskou zbrojnicou a na
námestí.
3.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a podobne.
§ 12
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 13
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2

.

§ 14
Sadzba dane

Obec určuje nasledovné sadzby dane:
a)

za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,50
EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
deň,

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
c)

za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 2,00 EUR za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,

d) za umiestnenie skládky 0,50 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň.
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
§ 16
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.
§ 17
Platenie dane
Daň za užívanie verejného priestranstva uvedenú v § 14 bode a/ správca dane vyberá v hotovosti na
obecnom úrade do pokladne obce bez platobného výmeru. Dane uvedené v § 14 bodoch b – d vyrubí správca
dane platobným výmerom na základe písomného oznámenia o začatí užívania verejného priestranstva.
Splatnosť vyrubenej dane je do 15 dní

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a to

v hotovosti do pokladne obce.

Daň za nevýherné hracie automaty
§ 18

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 a sú to:

a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
2.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

3.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

4.

Sadzba dane je 34 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

5.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.

6.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.

7.

Daň za nevýherné hracie automaty obec vyrubí platobným výmerom, vyrubená daň je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

8.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
obci do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za zostavajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

II. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 19
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§ 20
Daňovník
1.

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 stavbu 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 iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
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.

2.

Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a/ v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu.
§ 21
Vyberanie poplatku

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 za obec vyberie.
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. Platiteľ a poplatník sa môžu
písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

§ 32
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 tohto ustanovenia.
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
§ 33
Sadzba poplatku
1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného
kalendárneho roka:
a)

pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,416666 Euro za osobu a kalendárny deň, čo činí
ročne 5,00 Euro, pri fyzickej osobe a v prípade právnickej osoby, fyzickej osoby a podnikateľa je to
37 Euro za kuka- nádobu za rok.

.

§ 34
Platenie poplatku

Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a)

spôsobom

-

v hotovosti priamo do pokladne obce,

-

bezhotovostným prevodom na účet obce Krížová Ves číslo účtu 27522 – 562/0200 vedený v Všeobecnej
úverovej banke, a. s., Spišská Belá,

b) formou
-

šeku,

-

príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet obce,

c)

na mieste

-

na obecnom úrade obce,

-

v príslušnej banke,

-

na pošte.

§ 35
Splatnosť poplatku
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad obce každoročne do 15.

marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31. marca kalendárneho roka.
§ 36
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi podľa § 83
zákona o miestnych daniach a poplatku v znení neskorších predpisov, na základe predložených podkladov:
a)

k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad,
ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí, kópia pracovného povolenia,
pracovnej zmluvy, čestné prehlásenie, v prípade že sa dlhodobo zdržiava v cudzine,

b) k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a poplatku – z dôvodu:
-

dlhodobej choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo liečebnom ústave: potvrdenie obvodného
lekára,

-

služobnej cesty mimo bydliska: potvrdenie zamestnávateľa,

-

iného: čestné vyhlásenie.
§ 37
Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

1) Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži alebo odpustí poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, v prípade že ide:
a)

o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti – potvrdenie o ubytovaní.

2) O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do 30 dní:
a)

odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,

b) odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods. 1 písm. a).
§ 38
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Krížová Ves prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce Krížová Ves
§ 39
Záverečné ustanovenia

1.

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.

2.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Krížová Ves sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Krížovej Vsi dňa: 22.10.2010 uznesením č. 159/2010 .

3.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
z roku 2010.

4.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

v Krížovej Vsi.
5.

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2011.

V Krížovej Vsi dňa 22. 10. 2010

.............................
Jozef Grivalský
starosta obce

