OBEC SVÄTÝ PETER

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 3/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SVÄTÝ PETER
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

č. 3/2015
Obec Svätý Peter v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 5, 6a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a §103 ods. 5
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Petre podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
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 rozhodla, že na spravovanom území, ktorým je
celé územie obce Svätý Peter zavádza daň z nehnuteľností a miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Svätý
Peter.
Článok I
Druhy miestnych daní
1.Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:
a) daň z nehnuteľností / prvá časť v čl. I až V. VZN /,
b) daň za psa / druhá časť v čl. I až VI. VZN /,
c) daň za užívanie verejného priestranstva / tretia časť v čl. I až VII. VZN /,
d) daň za ubytovanie / štvrtá časť v čl. I. až VI. VZN /,
e) daň za predajné automaty / piata časť v čl. I až VI. VZN /,
f) daň za nevýherné hracie prístroje / šiesta časť v čl. I až VI. VZN /.
2.Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/ siedma časť v čl. I až V. VZN /.
PRVÁ ČASŤ
Článok I.
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
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1. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodárky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Svätý Peter určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
jednotlivé druhy pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty
0,37%,
b) záhrady
0,54%,
f) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,54%,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,50%,
e) stavebné pozemky
0,30%.
Článok II.
Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Svätý Peter 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
0,093€
b)stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp.
0,093€
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c)chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,209€
d)samostatne stojace garáže
0,279€
e)za stavby hromadných garáží
0,279€
f)za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,279€
g)priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastn. produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,465€
h)stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
0,930€
i)ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,209€
2.Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Článok III.
Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Svätý Peter určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu vo výške:
0,093€
2. Správca dane na území celej obce Svätý Peter určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) za nebytové priestory v bytovom dome ktoré neslúžia na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť
0,209€
c) za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa využívajú na podnikanie
a inú zárobkovú činnosť
0,930€
d) za nebytové priestory v bytovom dome slúžiaca ako garáž
0,279€
Článok IV.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 17 odsek 2
a) pozemky ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptýlové lúky
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov.
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a z bytov podľa § 17
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) stavby slúžiace školám, školským a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú
rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na
účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, osvetové
zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku .
3.Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50% daňovej
povinnosti na:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie,
b)garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov
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preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
4. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na zníženie daňovej povinnosti je
viac ako 70 rokov.
Článok V.
Vyrubenie dane
1.Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
DRUHÁ ČASŤ
Článok I.
DAŇ ZA PSA
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.
Článok II.
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
U vlastníkov psov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane ich zákonný zástupca.
Článok III.
Základ dane
1.Základom dane je počet psov.
Článok IV.
Sadzba dane
1.Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2.Sadzba dane sa určuje podľa trvalého pobytu daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je
totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vyrubené podľa miesta držania psa za
podmienky, že vlastník preukáže vzťah k predmetnej nehnuteľnosti.
Článok V.
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Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. 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.
2. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane do 15 dní po zániku
daňovej povinnosti, formou čestného prehlásenia.
Článok VI.
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1.Evidenciu psov vedie príslušné oddelenie vedie príslušné oddelenie obecného úradu. Táto
evidencia je podkladom pre vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňovník na základe oznámenia
vzniku daňovej povinnosti obdrží evidenčný štítok, ktorý upevní na obojok psa.
2.Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
3. Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník, ktorý je fyzickou osobou uvedie správcovi
dane okrem svojho mena, priezviska, a adresy svojho trvalého pobytu aj kalendárny mesiac,
v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek psa určený podľa mesiacov, rasu psa
a miesto chovu psa. Právnické osoby a podnikateľské subjekty uvádzajú aj svoj obchodný názov
alebo obchodné meno, IČO, sídlo resp.. miesto podnikania.
4. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník 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 dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
TRETIA ČASŤ
Článok I
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce s výnimkou pozemkov, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona1) .
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky,
c) zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
e) umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení.
f) za použitie jedného predajného miesta na príležitostných trhoch konaných na trhovisku
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Článok II.
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Článok III.
Základ dane
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Článok IV.
Sadzba dane
1.Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. Pre jednotlivé účely je nasledovná:
a) umiestnenie zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety,
stánky, ambulantný predaj z auta a pod.) je sadzba dane 0,02 € / m2 / deň,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky je sadzba dane 0,20 € / m2 / deň
c) zariadenia cirkusu lunaparku a iných atrakcií je sadzba dane:
 umiestnenie cirkusu do 500 m2 obsadenej plochy 16,60 €/deň , nad 500 m2 obsadenej
plochy 33 €/deň
 umiestnenie zábavných zariadení (lunaparky, kolotoče, strelnice) 0,16 €/ m2 / deň
d) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, t.j. na verejnom priestranstve
na dobu dlhšiu ako 1 deň aj preukázateľne a zjavne nejde o bežné parkovanie v zmysle pravidiel
cestnej premávky, je nasledovná sadzba:
- automobily:
do 10 m2 obsadenej plochy 3,32 €/deň
nad 10 m2 obsadenej plochy 6,64 €/deň
- pracovné stroje:
do 10 m2 obsadenej plochy 3,32 €/deň
nad 10 m2 obsadenej plochy 5,00 €/deň
e) umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je 0,20 €/m2 /deň
f) za použitie jedného predajného miesta na príležitostných trhoch, konaných na
trhovisku je 7 € / deň.
Článok V.
Oslobodenie a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane
1.Daň sa neplatí za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo na akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) ak fyzická alebo právnická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a verejné
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
Článok VI.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
7

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Článok VII.
Oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane, platenie dane
a osobitné podmienky pre niektoré dane
1.Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Pre umiestnenie stavebných zariadení a skládky sa určujú nasledovné podmienky:
a) Obec Svätý Peter vzdá povolenie na záber verejného priestranstva a to na umiestnenie
stavebného zariadenia alebo umiestnenie skládky na základe písomnej žiadosti užívateľa.
b) V žiadosti na osobitné užívanie verejného priestranstva uvedenej v tretej časti článku IV.
tohto nariadenia musí byť uvedené:
-obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, u fyzických osôb meno priezvisko dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, miesto, účel rozlohu a predpokladanú dobu užívania verejného
priestranstva.
3. Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení sa určujú nasledovné
podmienky:
a) predmetom dane sú reklamné zariadenia písomné a obrazové umiestnené alebo uskutočňované
na verejnosti prístupných pozemkoch vo vlastníctve obce,
b) povolenie pre umiestnenie vzdáva Obec Svätý Peter formou záväzného stanoviska na základe
písomnej žiadosti majiteľa reklamného zariadenia,
c) povolenie môže byť zrušené v prípade ktorejkoľvek podmienky záväzného stanoviska, ktorým
bolo vydané,
d) žiadosť o povolenie reklamného zariadenia musí obsahovať:
-druh, účel, miesto a čas trvania reklamného zariadenia, zjednodušenú projektovú dokumentáciu
zariadenia,
-stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy ak miesto umiestnenia si to vyžaduje,
e) majiteľ alebo prevádzkovateľ je povinný:
- umiestniť reklamné zariadenie len na základe povolenia Obce Svätý Peter, udržiavať reklamné
zariadenia vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia,
-reklamné zariadenie nesmie byť postavené skôr, ako naň bolo vzdané povolenie na umiestnenie,
f) Daň sa neplatí za umiestnenie reklamných zariadení oznamujúcich kultúrne, športové
podujatia, alebo oznamujúcich prítomnosť cirkusov, kolotočov, resp. lunaparkov v obci.
4. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5. Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane a taktiež je povinný dať verejné priestranstvo po
ukončení užívania do pôvodného stavu.
6. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 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.
7. Daň možno zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou v pokladni správcu dane,
prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok I.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmet dane
1.Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení,
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 2) .
Článok II.
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok III.
Základ dane
1.Základom dane je počet prenocovaní.
Článok IV.
Sadzba dane
1.Sadzba dane je 0,17 eura za jednu osobu a jedno prenocovanie.
Článok V.
Vyberanie a platenie dane
1.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Článok VI.
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane
1.Platiteľ dane oznámi začatie činnosti prevádzkovania ubytovacieho zariadenia písomne do 30
dní odo dňa zahájenia prevádzkovania zariadenia. Súčasťou písomného oznámenia sú
identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia, miesto a adresa prevádzky, počet miest na
ubytovanie, dátum začatia činnosti prevádzky a jej kategorizáciu. Prípadné podstatné zmeny (
napr. zánik činnosti prevádzkovania ubytovacieho zariadenia) , ktoré majú vplyv na vyberanie
a platenie dane, platiteľ dane písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa, keď
nastali tieto zmeny.
2. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ubytovaných hostí pre potreby kontroly
dane za ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby táto evidencia
obsahovala základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, adresa, deň príchodu, deň odchodu
a počet prenocovaní. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do
zariadenia. O zaplatení dane prevádzkovateľ vystaví daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane,
ktoré obsahuje identifikačné údaje platiteľa dane, výšku zaplatenej dane a počet prenocovaní
v zariadení.
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3. Daň možno zaplatiť na základe rozhodnutia v hotovosti do pokladne správcu dane, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane a to do 10. dňa
v bežnom mesiaci za predchádzajúci mesiac.
PIATA ČASŤ
Článok I.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Predmet dane
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.
Článok II.
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty na území
obce prevádzkuje.
Článok III.
Základ dane
1.Základom dane je počet predajných automatov.
Článok IV.
Sadzba dane
1.Sadzba dane je 33,00 € za jeden predajný automat na kalendárny rok .
Článok V.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

Článok VI.
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahujeidentifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.
Prípadné podstatné zmeny, ktoré majú vplyv na vyberanie a platenie dane daňovník oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
2. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí predajný automat štítkom, na ktorom uvedie
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identifikačné údaje prevádzkovateľa, výrobné číslo, dátum začatia prevádzkovania predajného
automatu.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4. Daň možno zaplatiť na základe rozhodnutia v hotovosti do pokladne správcu dane, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
ŠIESTA ČASŤ
Článok I.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Článok II.
Daňovník
1.Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Článok III.
Základ dane
1.Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Článok IV.
Sadzba dane
1.Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok je 166,00 €.
Článok V.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
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Článok VI.
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti, určiť miesto, kde bude nevýherný hrací prístroj umiestnený, ako
aj druhové určenie prístroja.
2. Daňovník ( prevádzkovateľ ) je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s
uvedením týchto údajov:
a) uviesť názov firmy resp. meno podnikateľa, ktorý nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
b) označiť prístroj identifikačným číslom,
c) vyznačiť dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania.
3. Správca dane za nevýherné hracie prístroje, ktorým je obec Svätý Peter, vyrubí daň
rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia a je príjmom rozpočtu obce Svätý Peter.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
SIEDMA ČASŤ
Článok I.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Poplatník a platenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak naďalej 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, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý porast, (ďalej len „nehnuteľnosť“) na iný účel ako na podnikanie,
okrem obyvateľov v Domove dôchodcov;
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. U poplatníkov podľa ods. 2/ písm. a) pri vyrubení poplatku platobným výmerom na daný
kalendárny rok vychádza mesto z údajov evidencie obyvateľstva k 1.1.príslušného roka. Zmena
počtu obyvateľstva u každého subjektu bude zohľadnená v priebehu roka.
4. 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) v obci
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trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2/, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti.
6. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, ak spoluvlastníci
neurčia zástupcu ani správcu, obec určí spomedzi spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre
obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, (ďalej len
platiteľ).
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
8. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2/ písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností 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 SR alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci.
Článok II.
Sadzba poplatku
1.Sadzba poplatku za komunálny odpad je:
a) pre poplatníkov /fyzická osoba/ uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona je zavedený paušálny
poplatok a sadzba poplatku je stanovená na výške:
 0,041 € na osobu za kalendárny deň, 15 € /rok
 0,027 € poberatelia starobného dôchodku na osobu za kalendárny deň, 10 € /rok (stav
k 1.1. príslušného roka)
 0,027 € deti do 18 rokov na osobu za kalendárny deň,10 € / rok (stav k 1.1. príslušného
roka)
b)pre poplatníkov /právnická osoba, podnikateľ/ uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona je
zavedený paušálny poplatok a sadzba poplatku je stanovená vo výške 26 € na jednu 120 lit.
smetnú nádobu na rok.
2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015€ za jeden kilogram stavebného odpadu
to je 15,00€ za tonu stavebného odpadu vyvezeného na Zberný dvor separovaného odpadu vo
Svätom Petre (ďalej len zberný dvor).
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Článok III.
Vyrubenie poplatku
1. Vyrubenie poplatku za komunálny odpad:
a) Poplatok pre poplatníka sa vyrubí rozhodnutím za jeden kalendárny rok.
b) Poplatok sa uhrádza v dvoch rovnakých splátkach v hotovosti do pokladne alebo na bankový
účet obecného úradu nasledovne:
ba) prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
bb) druhá splátka do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
Poplatok je možné uhradiť aj naraz do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
2.Ak poplatníkovi vznikne povinnosť platiť poplatok až v priebehu určeného obdobia,
poplatok sa mu v stanovenej výške vyrubí so splatnosťou do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3.Proti vyrubenému poplatku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to
písomne alebo ústne správcovi dane. Odvolanie má odkladný účinok.
4.Obec v zastúpení starostom obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
poplatok znížiť, alebo odpustiť.
Pri spracovaní a vymáhaní poplatkov platia ustanovenia zákona o správe daní a poplatkov
č.563/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok IV.
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatková povinnosť:
a) fyzickej osobe vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci,
alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce
b)právnickej osobe vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce
c) podnikateľskému subjektu vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce
na účel podnikania.
2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa ods. 1
3.Každý poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti alebo zániku
poplatkovej povinnosti, keď tieto nastali.
4. V rámci oznamovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť obci svoje identifikačné
údaje uvedené v § 80 ods. 1 písm. a) zákona a to:
a) svoje identifikačné údaje ( meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, resp. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO
v prípade ak poplatník je právnická osoba alebo podnikateľ) na predpísanom tlačive,
b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní
povinnosť poplatníka na predpísanom tlačive,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje,
d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník žiada zníženie poplatku.
Článok IV.
Zníženie alebo odpustenie poplatku
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1.Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 100% poplatníkovi
-fyzickej osobe, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce
a ktorý:
a) sa celý rok zdržiava v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania a má povolenie na pobyt,
b) je celý rok dlhodobo umiestnený v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych
služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.
c)má prechodný pobyt počas celého roka v inej obci /meste/, kde má zároveň uhradený poplatok
za komunálny odpad.
2.Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži o 75% poplatníkovifyzickej osobe, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce a ktorý:
a) je zamestnaný ako aj ubytovaný na území SR mimo obce Svätý Peter
b)sa celý rok zdržiava v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania a nemá povolenie na pobyt,
c)študentovi, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v obci , kde sa škola nachádza
3.Obec na základe žiadosti a dokladov poplatok za komunálny odpad zníži:
a) poplatníkovi – fyzickej osobe po predložení rozhodnutia o invalidnom dôchodku, po
predložení preukazu ZŤP a ZŤPS
4.Ak podmienka na zníženie poplatku podľa ods.1,2,3 nie je splnená počas celého kalendárneho
roka poplatok sa znižuje pomerne k počtu kalendárnych dní, počas ktorých je podmienky na
zníženie poplatku splnená.
5.Správca poplatku odpustí poplatok v celej výške poplatníkovi, ktorý sa narodil v bežnom
zdaňovacom období.
6. Obec na základe žiadosti právnickej osoby a podnikateľa poplatok za komunálny odpad
zníži:
a) po predložení dokladu o tom, že komunálny odpad odovzdá inému subjektu , čiže nevyužije
služby obce, ohľadne vyprázdňovanie smetných nádob
7.Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne.
8.Obec ustanovuje, že na drobný stavebný odpad vyvezeného na Zberný dvor separovaného
odpadu neposkytuje žiadne zníženie alebo odpustenie poplatku.
9.Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za
komunálny odpad sú:
a) fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní,
c)potvrdenie o zamestnávateľa /agentúry/ o zamestnaní, napr. (pracovná zmluva, nájomná
zmluva a pod.) spolu s dokladom o ubytovaní, (napr. potvrdenie, povolenie, o pobyte a pod.)
d)doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
e)potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje
v ich meste (obci), potvrdenie o prechodnom pobyte, kde si zároveň uhrádza poplatok za
komunálny odpad.
5. Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30 dní od obdržania rozhodnutia
resp.30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie
alebo odpustenie poplatku. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie,
resp. odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku
za toto obdobie zaniká.
ÔSMA ČASŤ
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Článok I.
Záverečné ustanovenia
1.Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2015. Na tomto VZN č.
3/2015 sa uznieslo OZ vo Svätom Petre dňa ......................... .
2.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
3.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2/2014.
Vyvesené : 27.11.2015
Ing. Jozef J o b b á g y
starosta obce v.r.
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a
klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
1)
2)
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