Obec Bukovec

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bukovci dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bukovci dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

01.12.2015.
16.12.2015.
01.01.2016.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec
č.3/2015
o miestnych daniach na území obce Bukovec
Obecné zastupiteľstvo v obci Bukovec na základe §6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Bukovec
(ďalej len VZN)
I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podmienky zavedenia
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len miestne dane a miestny poplatok) na území obce Bukovec.
2. Obec Bukovec na svojom území v súlade s §98 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza tieto miestne dane:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie.

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je jeden kalendárny rok.
4. Obec Bukovec má k 01.12.2015 - 810 obyvateľov.
II. časť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
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a.) daň z pozemkov,
b.) daň zo stavieb,
c.) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
§3
Daň z pozemkov
1. Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení §5 zákona č.582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len zákon o miestnych daniach),
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bukovec v členení podľa §6
zákona o miestnych daniach,
3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení §7 zákona
o miestnych daniach.
Správca dane určuje hodnotu:
 lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy vo výške
 urbariát obce Bukovec pozemkové spoločenstvo vo výške

0,709 za m 2,
0,040 za m 2.

DAŇOVNÍK
1. Daňovníkom dane z pozemkov je:
a.) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností ďalej len kataster,
b.) správca pozemku vo vlastníctve štátu zapísaný v katastri,
c.) nájomca ak:
1) nájomný vzťah trvá, alebo má trvať najmenej päť rokov,
2) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.
2. Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods.1, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
3. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

SADZBA DANE
Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje pre pozemky druhu:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,80 %
záhrady
0,25 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,60 %
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,80 %
stavebné pozemky
0,50 %.
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V časti obce Hlinisko, Pod lesom, Dolinka, Nad Hrabinou, Rekreačná oblasť:
orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
okrem stavebných pozemkov
1,00 % zo základu dane.
§4
Daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. §9 zákona o miestnych daniach.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. 10 ods.1
zákona o miestnych daniach č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
SADZBA DANE
2. Za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby sa stanovuje
ročná sadzba dane 0,036 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
3. Za stavby na poľnohospodársku produkciu (skleníky), stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby užívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu je ročná sadzba dane 0,330 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
4. Za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu je
ročná sadzba dane 0,330 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
5. Za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené,
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov je sadzba 0,200 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy.
6. Za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb pre vlastnú administratívu je
ročná sadzba dane 0,820 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
7. Za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou je ročná sadzba dane 0,990
€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
8. Za ostatné stavby mimo hlavnej stavby (letné kuchyne, altánky, hospodárske budovy) je
ročná sadzba dane 0,165 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
9. Pri viacpodlažných stavbách je príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie nadzemné,
alebo podzemné okrem prvého nadzemného.
10. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §11, a ročnej sadzby dane zo
stavieb, ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa §11 a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie (ods.5).
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§5
Daň z bytov
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, alebo nebytového priestoru alebo správca
bytu, alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, alebo organizácie.
Ak sú byty, alebo nebytové priestory vo vlastníctve viacerých daňovníkov
daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník, podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú , daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Bukovec, 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 0,100 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru.
5. Ročnú sadzbu dane z bytov, alebo nebytových priestorov podľa ods. 1 môže správca
dane VZN, podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivých častí znížiť, alebo
zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
6. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §15 a ročnej sadzby dane z bytov.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane znižuje daň z pozemkov a daň zo stavieb na bývanie občanom starším ako
70 rokov, samostatne bývajúcim s trvalým pobytom v obci (ak v spoločnej domácnosti nežije
zárobkovo činná osoba) o 50 % (ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu).
Správca dane znižuje daň z pozemkov a daň zo stavieb občanom s trvalým pobytom
s ťažkým zdravotným postihnutím o 50 % na základe písomnej žiadosti a predložení preukazu
ZŤP.
§7
Daň za psa
PREDMET DANE
1. Predmetom dane za psa je ustanovený v zákone o miestnych daniach §22.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
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Ročná sadzba dane za jedného psa je:
a.) 7,00 € za každého jedného psa, ak je držaný v rodinnom dome, alebo v nehnuteľnosti,
v ktorej má majiteľ trvalý pobyt,
b.) 17,00 € za každého jedného psa, ak je držaný v dome, na chate, v záhradnom
domčeku, chalupe, ak držiteľ nemá v obci trvalý pobyt.
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.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
PREDMET DANE
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva na území obce sa rozumie:
a.) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
b.) umiestnenie stavebného zariadenia,
c.) umiestnenie predajného zariadenia,
d.) umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu a iných atrakcií,
e.) parkovanie vozidla po dobu dlhšie ako 5 dní,
f.) rozkopávka verejného priestranstva.
VYMEDZENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejností prístupné pozemky vo
vlastníctve, alebo v správe obce Bukovec.
SADZBA DANE
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva vymedzeného §20 tohto nariadenia sa
stanovuje:
a.) vo výmere do 10 m2
3,50 € / deň
b.) vo výmere nad 10 m2
5,00 € / deň.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na ostatných verejne prístupných
pozemkoch pre účely zábavných zariadení (kolotoč) sa stanovuje na 6,63 € / deň.
Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva: do 15 dní
0,20 € / m2 / deň,
nad 15 dní
0,40 € / m2 / deň.
ZDAŇOVACIE OBDOBIE
Zdaňovacím obdobím dane za užívanie verejného priestranstva je každý aj začatý deň.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Daňovník je povinný požiadať písomne správcu dane najneskôr tri dni pred vznikom
daňovej povinnosti a v žiadosti uviesť predmet, plochu a dobu počas ktorej bude užívať
verejné priestranstvo. Verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
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§9
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len zariadenie).
SADZBA DANE
Sadzba dane na osobu a prenocovanie je
0,66 €.
EVIDENCIA NA ÚČELY DANE
Platiteľ dane vedie evidenciu v knihe ubytovaných (počet ubytovaných osôb).
VYRUBENIE DANE
Obec Bukovec po predložení evidencie vyrubí daň za ubytovanie rozhodnutím.
ZDAŇOVACIE OBDOBIE
Zdaňovacím obdobím dane za ubytovanie je jeden mesiac.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť daňovú povinnosť správcovi dane do 10
kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je
predmetom dane, alebo po ukončení letnej turistickej sezóny.
PLATENIE DANE
Daň za ubytovanie je splatná do 10 kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom dane.
ĎALŠIE POVINNOSTI PLATITEĽA DANE
Platiteľ dane je na požiadanie povinný predložiť správcovi dane na kontrolu knihu
ubytovaných.
§10
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 49,79 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
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6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a.) výrobné číslo predajného automatu - identifikátor,
b.) dátum inštalácie predajného automatu v zariadení,
c.) miesto prevádzkovania.
§11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmet dane uvedený v §52 zákona o miestnych daniach.
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 je 82,98 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. 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.
7. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a.) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja - identifikátor,
b.) dátum inštalácie nevýherného hracieho prístroja,
c.) miesto prevádzkovania.
§12
Priznanie
1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať obce Bukovec do 31.1. toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo
niektorej z nich podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, ak niektoré ustanovenia
zákona neustanovujú inak.
2. 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 vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
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§13
Čiastkové priznanie
1. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa §12 a stane sa vlastníkom,
správcom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľností, alebo dôjde k zmene
druhu, alebo výmery pozemku, účel využitia stavby, bytu, alebo nebytového priestoru,
alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom, lebo využívanie nehnuteľností, je povinný
podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností obci Bukovec v lehote podľa § 12.
2. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa §12 a daňová povinnosť k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo niektorej
z nich vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať
čiastkové priznanie k tejto dani ku ktorej vznikne, alebo zanikne daňová povinnosť obci
Bukovec, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.
§14
Vyrubenie dane
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje obec Bukovec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím ak ustanovenie
príslušného zákona neustanovuje inak.
§15
Splatnosť a platenie dane v splátkach
Vyrubené dane sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatností rozhodnutia
a splátky podľa dátumu na rozhodnutí.
III. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§16
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestneho poplatku nemá hlavný
kontrolór obce.
3. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce, alebo poštovou poukážkou na účet
obce a bezhotovostným prevodom na účet obce číslo: SK84 0200 0000 0000 1962 4542.
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§17
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatkov
a konania, platia ustanovenia zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Bukovec č.2/2014 zo dňa 15.12.2014 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bukovec.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Bukovci.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
V Bukovci, dňa 16.12.2015
Ing. Anton Vyšnický
starosta obce
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