Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 02.09.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Krížová Ves dňa: 27.10.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2015

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

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE KRÍŽOVÁ VES
č. 2/ 2014 zo dňa 24.10.2014
o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie automaty, dani za užívanie verejného
priestranstva a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na kalendárny rok 2015

§ 1
Základné ustanovenia
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 §. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.
Januára 2015 tieto druhy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady :

1.

a/ daň z nehnuteľnosti,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje.

2.

a/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
Zdaňovacím obdobím dane za užívanie verejného priestranstva sú dni.

Daň z pozemkov
§3
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/ -

:

orná pôda,

0,2399 EUR

trvalé trávne porasty

0,0308 EUR

b/ záhrady

1,85

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

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

EUR
EUR

§4
Sadzba dane
Správca dane pre všetky pozemky na území obce Krížová Ves určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:
a/ orná pôda, trvalé trávne porasty – 0,50 %,
b/ záhrady – 0,50 %,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,50 %,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – 0,55 %,
f/ stavebné pozemky – 0,25 %,

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce Krížová Ves určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2
zastavanej plochy stavby vo výške:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu - 0,060 E ,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu -

0,100 E ,

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu – 0,060 E,
d/ samostatne stojace garáže -

0,233 E,

e/ stavby hromadných garáži - 0,233 E,
f/ stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou – 0,233 E,
g/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 0,565 E,
h/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d) -

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
§6
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 / 0,06 E za byty a nebytové priestory.
§7
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
a)

pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.

(2) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 5 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 § 7 ods. 1 tohto nariadenia list vlastníctva,

b) podľa§ 7 ods. 2 tohto nariadenia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím. ako aj list
vlastníctva.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
§8
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
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 nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa
neprihliada, ak zákon 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 vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daň za psa
§9
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 držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
§ 10
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane je 3 ,50 Euro za jedného psa a kalendárny rok.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 9 odseku 1 tohto nariadenia, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
Predmet dane
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2.

Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce :
a)

miesta na miestnej komunikácii,

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.
§ 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 16
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2.

.

§ 17
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.
e)

za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,50 EUR za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 19
Oznamovacia povinnosť, 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 do pokladne Obecného
úradu v Krížovej Vsi alebo bezhotovostne na číslo účtu : 27522562/0200. Ak daňová povinnosť
zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
§ 20
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 21
Predmet dane

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.

§ 22
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane je 34 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým 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.

II. č a s ť
Poplatok
§ 26
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.
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 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/tohto nariadenia v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

3.

Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a/ tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

a súčasne je podľa odseku 1 písm. c/ tohto nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je miesto jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste
nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
4.

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1 tohto nariadenia , ak na jeho základe:

-

užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

-

je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

-

sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

-

užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
alebo,
v nehnuteľnosti, 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.

5.

Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písmena a/tohto nariadenia žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.

6.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 tohto
nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 27
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 0,01643835616 Euro za osobu a kalendárny deň, čo
činí ročne 6,00 Euro – plati to u osôb s trvalým a prechodným pobytom v obci ako aj pre osoby
užívajúce pozemky, stavby a byty v obci ak v nich nepodnikajú,
b)

pri zavedenom množstvovom zbere 37 Euro za kukanádobu za rok – plati u fyzických a právnických
osôb zriadených na podnikanie..
§ 28
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30

dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a/ uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade
určeného zástupcu podľa § 26 ods. 5 tohto nariadenia ak identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
ak je poplatníkom osoba podľa § 26 ods. 1 písmena b/ a písmena c/ tohto nariadenia, názov alebo obchodné
meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 30 tohto nariadenia, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
.
§ 29
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
do výšky 5 Euro je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok vo výške
nad 5 Euro je splatný v splátkach určených v rozhodnutí do 31.05. 2015 a to v hotovosti do pokladne
obecného úradu v Krížovej Vsi alebo na účet 27522562/0200 vedený vo VÚB Spišská Belá.
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.
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje len jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume zástupcovi.
§ 30
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby určenej v zákone a to za počet dní počas ktorých sa
nezdržiavajú v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a to v prípade ak poplatník alebo osoby,
za ktoré plní poplatkovú povinnosť navštevujú strednú a vysokú školu a zdržiavajú sa na internáte viac
ako 90 dní v zdaňovacom období a predložia potvrdenie o návšteve školy a čestne prehlásenie s overeným
podpisom a s uvedením počtu dní počas ktorých sa zdržiavajú na internáte.
Obec poplatok odpusti v týchto prípadoch:

-

ak poplatník alebo osoby za ktoré si plní poplatkovú povinnosť predložia pracovnú zmluvu,
potvrdenie o pobyte alebo potvrdenie o platení poplatku za odpady v cudzine, z ktorých vyplýva, že
v období od 1.1.2015 do 31.12. 2015 sa zdržiavajú mimo územia Slovenskej republiky,

-

ak poplatník alebo osoby za ktoré si plní poplatkovú povinnosť majú v obci trvalý pobyt ale

zdržiavajú sa v inom meste alebo obci a predložia potvrdenie o zaplatení poplatku za tuhý
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v inej obci alebo meste za obdobie od 1.1.2015 –
31.12.2015 .
-

ak sa poplatník zdržiava vo výkone trestu odňatia slobody a predloží o tom potvrdenie s uvedením
obdobia od 1.1.2015 – 31.12.2015 počas ktorého sa tam zdržiava.

-

ak osoby za ktoré si plní poplatkovú povinnosť sú umiestnené v Detskom domove a poplatník
predloží potvrdenie z Detského domova, že v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 sú v tomto
zariadení umiestnené.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak predloží úmrtný list, kópiu odhlasovacieho lístku
z trvalého pobytu spolu s žiadosťou o vrátenie poplatku.
§ 31
Označovanie platieb

Pri úhrade dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za tuhý komunálny odpad, dane za užívanie verejného
priestranstva a dane za nevýherné hracie prístroje na účet obce uvedie poplatník ako variabilný symbol rodné
číslo a PO alebo FO podnikateľ uvedie ako variabilný symbol IČO. Platby zaplatené na účet bez variabilného
symbolu budú použité na úhradu daňového nedoplatku , na splatnú splátku miestnej dane a poplatku podľa §
2 ods. 1 a 2 tohto nariadenia s najstarším dátumom splatnosti, inak na úhradu exekučných nákladov
a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splatných splátok miestnej dane
a poplatku podľa § 2 ods. 1a 2 tohto nariadenia s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na
ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne. Ak poplatník nebude mať nedoplatok, môže si o vrátenie
platby požiadať podaním žiadosti na Obecnom úrade v Krížovej Vsi. Platba mu bude vrátená
bezhotovostným spôsobom do 60 dní od doručenia žiadosti.

§ 32
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia , v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej mu
vznikla daňová povinnosť najneskôr od 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak v priebehu
zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňovník nie je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak je pozemok, stavba alebo nebytový priestor v bytovom dome

oslobodený od dane podľa § 17 odseku 1 písmena a/ a b/zákona.
§ 33
Čiastkové priznanie
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene
druhu alebo výmeru pozemku , účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo mu
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti je povinný podať čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľnosti obci v lehote. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,
k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa a k dani za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť obci najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Ak v priebehu
zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal
priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje je povinný podať
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti obci.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania
k týmto daniam alebo niektorej z nich.
§ 34
Opravné priznanie a dodatočné priznanie
Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za predajné
a nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo
niektorej z nich môže podať daňovník opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné
podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce
opravné priznanie sa neprihliada. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že
v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej
z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na
vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich. Dodatočným priznaním nemožno meniť účel
využitia stavby.
§ 35
Spoločné ustanovenia
Ak je pozemok, stavba alebo byt, nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb,

priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý
spoluvlastník do výšky podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je
pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
V priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide
o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu
alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného
mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.
§ 36
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné
hracie prístroje
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje vyrubí obec
každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie
jedným rozhodnutím. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením obec vyrubí pomernú
časť dane z nehnuteľnosti vydražiteľovi, začínajúce mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová
povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje, obec vyrubí pomernú časť rozhodnutím
, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje, proti
novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie. Ak obec nevyrubila daň
poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľnosti dedičovi začinajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 37
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie
k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a obec na toto
zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich
rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
§ 38

Splatnosť a platenie dane v splátkach
Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje do výšky 99 Euro sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia . Daň z nehnuteľnosti, daň za psa
a daň za nevýherné hracie prístroje od výšky 100 Euro je splatná v štyroch splátkach určených obcou
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie
prístroje je potrebné zaplatiť do pokladne Obecného úradu v Krížovej Vsi alebo bezhotovostne na číslo
účtu : 27522562/0200 vo VÚB Spišská Belá.
§ 39
Vrátenie pomernej časti dane
Obec vráti pomernú časť dane z nehnuteľnosti, dane za psa a dane za predajné automaty a 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 nepodá
čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods.2 zákona.
§ 40
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: 24.10.2014 uznesením č. 131/2014 .

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
číslo 4/2013 zo dňa 27.09.2013.

4.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Krížovej Vsi.

5.

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2015.
V Krížovej Vsi dňa 24.10. 2014

Jozef Grivalský
starosta obce
vlastnou rukou

Príloha č. 1

Obec KrížováVes
Krížová Ves č. 51, 059 01 KRížováVes , IČO : 00326305
Miesto pre otlačok
prezentačnej pečiatky obce
TLAČIVO PZKO 1

Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady
FYZICKÁ OSOBA
VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI x

ZMENA POPLATKOVEJ

POVINNOSTI 
ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI 
od
Evidenčné číslo :
I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Titul, meno a priezvisko, rodné číslo

Adresa trvalého pobytu aj s PSČ

Adresa prechodného pobytu ak má poplatník
trvalý
pobyt mimo Obce Krížová Ves

Telefónny kontakt, e-mail
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti
Dátum zmeny poplatkovej povinnosti
Adresa pre doručovanie platobných výmerov,
ak sa bude

posielať na inú adresu, ako je uvedený jeho
trvalý pobyt

II. ODDIEL – ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI
vlastník nehnuteľnosti x
Adresa nehnuteľnosti
( odberné miesto odpadu )

nájomca, užívateľ nehnuteľnosti 

III. ODDIEL – ÚDAJE O OSTATNÝCH POPLATNÍKOCH, za ktorých platiteľ plní poplatkovú
povinnosť
p
.

Priezvis

ko

M
eno

R
odné číslo

č.

V

D

D

D

zťah k

átum

átum

átum

platiteľovi

vzniku

zmeny

zániku

p
oznámka

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.

Poplatník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Správca dane a poplatku je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov.

Dátum

:

.....................................................
podpis
daňovníka
ÚDAJE SPRÁVCU POPLATKU
Poplatok
Plný poplatok
Úľava od poplatku
Zníženie poplatku

Počet osôb

Výsledná suma

Príloha č. 2
OHLÁSENIE
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok
________________________________________________________________________________
V súlade s

§ 80 zákona 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podávame ohlásenie k
miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

x/
Právnická osoba – podnikateľ/ nepodnikateľ, Fyzická osoba oprávnená na podnikanie:

Názov resp.obchodné meno/ Meno a priezvisko /:

Sídlo právnickej osoby/fyzickej osoby:

IČO:

Adresa prevádzky :

predmet činnosti:

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:

veľkosť odpadovej nádoby:

počet kusov

110 l,

počet vývozov
1x/2týždne

V Krížovej Vsi dňa: .01.01.2011

podpis oprávnenej osoby.......................................

kontakt: /telefón, mobil/...............................
Poznámka:............................................................................................................................ ................

Údaje

uvedené na tlačive budú slúžiť k objektívnemu určeniu potreby veľkosti

odpadovej nádoby,počtu vývozov a stanoveniu objektívneho poplatku za komunálne odpady.
Poplatník prehlasuje, že vyplnené údaje sú pravdivé, čo potvrdzuje svojím podpisom. Zodpovedá
za prípadne škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
x/ nehodiace sa preškrtnite

