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Vás srdečnepozýva naodbomo-komultačný seminár
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2015

Ofasahové zameranie seminára:
- návrh skypiny poslancov NR SR prerokovaný a schválený vládou SR na vydanie zákona, ktorým sa
mení a dopíňa zákon 6. 582/2004 Z.z., predloženy do NR SR na schválenie s účinnosťou od 1.11.2014,
- vládny návrh novely zákona 6. 582/2004 Z.z. , prediožený do NR SR na schválenie s účinnosťou od 1.
januára 2015,
- daň z nehnuteFností môže obec na rok 2015 vyberať len vtedy, ak bude zavedená platným véeobecne
záväzným nariadentm,
- priprava a vydanle VZN na rok 2015 alebo dodatku k platnému VZN ,
- návrh tvorby aobsahu vôeobecne záväzného nariadenia odani z nehnuteFností na rok 2015
v nadväznosti na schválené novely zákona é. 582/2004 Z.z., s určenim ustanovení, ktoré sprävca dane
uvádza vo VZN,
- chyby a omyly v schválenom všeobecne záväznom nariadeni platnom na rok 2014 a iné zrejme nesprávnosti
možno napravif vzdaňovacomobdobí2015,
- spresnenie určenia základu dane z pozemkov pri niektorých pozemkoch uräených novelou zákona,
- rozéírenie splnomocnenia pre obce pri určeni sadzieb dane z pozemkov za pozemky určené novelou zákona,
- správne uréenie hodnôt tých pozemkov, na úpravu ktorých je obec splnomocnená,
- nové členenie stavieb,
- postupné znižovanie homej hrantce sadzleb dane zo stavieb a sadzieb dane z bytov,
- vznik daňovej povinnosti po právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, vydanie nového rozhodnutia,
- uplatnenie nároku daňového zvýhodnodnenia v priznanf alebo v éiastkovom prtznaní,
- vyrubenle dane z nehnutefnosti, dane za psa, dane za predajné automaty adane za nevýhemé hracie
pristroje Jedným rozhodnutím , doručenie rozhodnutia, splatnosf dane, zánik präva vyrubif daň,
- povinnosť vyrubenia dane z nehnuterností do termínu splatnosti prvej splátky dane,
- započítanie daňových pohradávok,
- praktické spôsoby rieéenia problémov na úseku sprävy dane z nehnutefnostt,
- rieéenie otázok vyskytujúclch sa v praxi a otázok vznesených účastníkmi v rámci diskusie.

Semináre sa uskutoénia:
dňa 30.9. 2014 v Komáme Župnénám. 15vzasadaä(eMestskéhoúradu, (vbudove ÚPSVaR)
dňa 1.10.2014 v Trenčíne v zasadačke Obvodného úradu Trenčin, Hviezdoslavova 3,
dňa 2.10.2014 v Banskej Bystrici v prednáškovej miestnosti Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB. ul. Kuzmányho 1 (v strede mesta oproti Národnej banky SR),
dňa 3.10.2014 vBratíslave vzasadačke (1. posch.) Domu kultúryRužinov, Ružinovská28
dňa 7.10.2014 v Žiline v zasadačke (2. posch.) Domu odborov, nám. Ľudovita Štúra 1,
dňa 8.10.2014 v KošicichvoverkejzasadaôkeStavebnéhobytovéhodružstvaKošiceH,Bardejovská3.
dňa 9.10.2014 v Mtchalovciach v zasadačke Mestského kultúmeho stred IsRa näriri:, OšróBôäiterov 25.
dňa 10.10 v Preéove v malej zasadačke Obvodného úradu, Nám. Mieru 3 Obecný ňra<^ POPROČ
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LEKTOR: Irena Bubeníková, ktorá má bohaté praktitíké skúsenosti z projblematiky danl QéíĽt-n

Program:
8.00- 9.00 Prezentáda

Podacla ŕi'aľo: Čísfo epÍBu:9.00 -11.00 Odborný výklad k zákonu o miestnych daniach
11.00 -11.30 Prestávka - občeretvenie *

11.30 -13.00 Riešenie praktických problémov a diskusia FľTT^EyHíHťy: |v^iiavufs:
f

>

Platby prosime realizovať vopred na účet. Učastnfcky poplatok je 28,-Eur na osobu, ktorý prosime uhrad(ť
najneskôr do 5 dní pred seminárom na 6. účtu: 2943458665/1100, Tatra banka, var. symb.: Komámo - 309,
TrenČln-110, Banská Bystrica-210, Bratislava-310, Žitina-710, Košice-810, Michalovce - 910, Prešov-
1010
Prosíme o dodržanie termínu uzávierky prihlášok. Táto prihláška slúži ako účtovný doklad, obsahuje všetky
údaje potrebné k úhrade poplatku výpisom z účtu o úhrade poplatku, kíorý tvori doklad pre zúčtovanie. Platby
v hotovosti neprijímame.
Záväznú prihláôku pošlŕte poštou, faxujte na hore uvedené fax. člslo, alebo pošlite na e-mailovú adresu.
ÚÔastníci seminára obdiíia v elektronickej podobe pracovný materiál - "Ňávrh VZN o danl z nehnuteFnostf
na r. 2015 vypracovaný v nadväznosti na navrhované novely zákona", ak budú NR SR schválené vrótane
noviel zákona, ak budú do týchto terminov v NR SR schválené . PodFa ochrany autorekých práv nie je
možné kopirovať návrh VZN pre potreby obce. ktorá nie je účastníkom seminára.
V účastníckom poptatku je zahmuté aj občeretvenie.

Mgr. Katarina Botlóová


