Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ustanovenia § 6 ods. 1a § 11 ods. 4 písm. d),
e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach

a miestnom

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

poplatku

za

komunálne

odpady

v y d á v a pre územie obce

a

POP

R O Č toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce POPROČ.
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Poproč.
(2) Obec Poproč ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Poproč ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane a pre miestny poplatok je kalendárny rok s výnimkami
upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§3
(1)

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2.

(2)

Hodnota pozemkov na území obce Poproč v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty

0,1145 eur/ m2
0,0272 eur/ m2

b) záhrady

1,85

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85 eur/ m2

eur/ m2

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,07 eur/m2
(hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom)
e) stavebné pozemky

(3)

18,58 eur/ m2

V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov v obci pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,40 %
b) záhrady
0,40 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,50 %
e) stavebné pozemky
0,40 %

-4Daň zo stavieb
§4

(1)

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(2)

Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,105 eur/ m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,150 eur/ m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu

0,300 eur/ m2

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,250 eur/ m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu
0,300 eur/ m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,055eur/ m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)

0,200 eur/ m2

(3)

Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. (2) sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,04 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(4)

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods.(2)
a príplatok za podlažie podľa ods.(3), pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej
plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

(8)

Na zaradenie stavby podľa ods.(2) je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

-5Daň z bytov
§5
(1)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(2)

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Poproč v sume 0,105 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru. Pre nebytové priestory slúžiace na iný účel určuje ročnú sadzbu
dane v sume 0,312 €, pre nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,343 €.

(3) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na
iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
(4)

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
Oslobodenie od dane
§6

(1)

Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory:
a) vo vlastníctve obce a ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
b) verejne prístupné parky, priestory a športoviská.
Daň za psa
§7

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený
v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
(2) Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. 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.
Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho
preukazu (údaje o psovi a vlastníkovi psa, očkovanie proti besnote, číslo transpordera –
mikročipu) a pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa, potvrdenie od veterinára
o úhyne.
(3) Základom dane je počet psov.
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(4)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

(5)

V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne:
8,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.

(6)

Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísanému do evidencie evidenčnú
známku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na obecnom úrade. Správca dane vydá vlastníkovi
alebo držiteľovi psa za úhradu 3 € novú známku. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení
evidenčnú známku vrátiť.
Daň za predajné automaty
§8

(1)

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3)

Základom dane je počet predajných automatov.

(4)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 35,18 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) vo výške 70,37eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, s viac ako 10 druhmi
tovaru.
Sadzba poplatku sa zvýši až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje
cigarety alebo alkohol.

(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.

(6)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

(7)

Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:
- identifikačných údajov o predajnom automate, výrobného čísla,
- miesta jeho umiestnenia (prevádzkovania),
- dátumu začatia prevádzky automatu.

-7Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 9
(1)

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2)

Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3)

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

(4)

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5)

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.

(6)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

(7)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
nasledovne:
175,92 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

(8)

Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) druh nevýherného hracieho prístroja,
b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
c) miesto prevádzky,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
ČASŤ TRETIA
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje

§ 10
(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 príslušnému správcovi dane 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.
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(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.

(3)

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

(4)

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 § 99a zákona o miestnych daniach
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 tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti.
(5)

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru na celé zdaňovacie obdobie
jedným rozhodnutím.

(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. (2), (3) a (4), správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane.
(7) Ak daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje nepresiahne u fyzických osôb sumu 30 € a u právnických osôb sumu 330 €, je
splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia, je splatná v dvoch splátkach: do 31.5. a 30.9.
zdaňovacieho obdobia.
(8)

Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. (4), správca dane daňovému subjektu vráti
na základe žiadosti 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 nepodá čiastkové priznanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 11
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2)

Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Poproč a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov.
-9b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestie Park pod kostolom,
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce.

(3)

Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.

(4)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného
priestranstva rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(5)

Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6)

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.

(7)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

(8)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
vo výške 0,35 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva za
každý aj začatý deň.

(9)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

(10) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne
správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
V písomnom oznámení daňovník uvedie všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane a to v lehote 3 dni odo dňa ich vzniku.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 3
dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
-10(11) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
Daň za ubytovanie
§ 12
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej len "zariadenie").
(2)
(3)

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

(4)

Základom dane je počet prenocovaní.

(5) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
(6)

Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach, vo výške
0,35 eura na osobu a prenocovanie.

(7)

Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť raz mesačne do 10 dní po ukončení
mesiaca počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a celkovú výšku dane.

(8)

Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane
daňovníkmi a ktorá musí obsahovať nasledovné údaje :
a/ počet ubytovaných osôb v sledovanom období,
b/ počet prenocovaní v sledovanom období,
c/ celkovú sumu dane.

(9)

Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania nasledujúcim spôsobom.: v hotovosti do pokladne
ubytovacieho zariadenia.

(10) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie:
a/ dátum vystavenia dokladu,
b/ meno, priezvisko, adresu daňovníka,
c/ počet prenocovaní,
d/ jednotkovú a celkovú sumu za ubytovanie.
-11(11) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obci :
na účet obce č.:0404770001/5600, vedený v Prima banke Slovensko, a.s.
a to v lehote raz mesačne do 15 dní po ukončení mesiaca na základe doručeného priznania.

ČASŤ ŠTRVRTÁ
POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 13

(1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len
„
poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.

(2)

Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Poproč stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. : 3 /
2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Poproč.
(3)

Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 alebo prípadne inú nehnuteľnosť
evidovanú v katastri na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. (3) a zaniká
dňom, kedy táto skutočnosť zanikne.

(4) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správa určený vlastníkmi.
Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom štát
alebo obec, je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za
ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
(5)

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
-12Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej
časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópia úmrtného listu.

(6)

Sadzba poplatku pre fyzické osoby je:
0,0357 € za osobu a kalendárny deň.

(7)

Správca dane poplatok zníži na:
0,0205 € na osobu a kalendárny deň pre:
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich),
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa
alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o prechodnom pobyte).

(8) Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období

nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovná
zmluva alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem
rekreačných oblastí),
- čestné prehlásenie s overeným podpisom v chatárskej oblasti a u chalupárov.
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
(9)

Správca dane určí poplatok na zdaňovacie obdobie v súlade s § 79 zákona o miestnych
daniach. Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach
koeficient 0,2 .

(10) Poplatok vyrubí správca dane rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubenie poplatku a
splatnosť určuje § 81 zákona o miestnych daniach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
-13určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

ČASŤ PIATA
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§14
(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a
poverených zamestnancov obce.

(2)

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce .

(3)

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.

(4)

Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpad sa určia alebo môžu
zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady,
ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení
alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Záverečné ustanovenia
§ 15
(1)

Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní,
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 Poproč č. 6/2011 zo dňa 12.12.2011 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč.

-14(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

V Poproči, dňa 7.12.2012

Ing. Štefan Jaklovský
starosta obce

