OBEC UZOVCE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Uzovce
č. 1/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Uzovce
PRVÁ ČASŤ
§ 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Uzovce.
2) Obec Uzovce na svojom území ukladá tieto dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
3) Obec Uzovce na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

DRUHÁ ČASŤ
§ 2 DAŃ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
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“).
§ 3 DAŇ Z POZEMKOV
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Uzovce v členení
podľa ustanovenia § 6, ods. 1) zákona o miestnych daniach:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty, b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6, ods. 2)
miestnych daniach.
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2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
Hodnota pôdy pre katastrálne územie Uzovce
príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov:
Druh pozemku
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Trvalé trávnaté porasty

Hodnota v EUR za 1 m2
0,27
0,042

3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy, je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za
m2 na 0,0777 EUR.
4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona:
Hodnota pôdy pre katastrálne územie Uzovce
príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. znení neskorších predpisov:
Druh pozemku

Hodnota v EUR za 1 m2
1,32

Zastavené plochy a nádvoria, ostatné
plochy

1,32

Stavebné pozemky

13,27

Záhrady

5) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Uzovce tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) 0,40 % zo základu dane pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty,
b) 0,40 % zo základu dane za záhrady,
c) 0,40 % zo základu dane za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d) 0,50 % zo základu dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, e) 0,50 % zo základu dane za
stavebné pozemky.
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§ 4 DAŇ ZO STAVIEB
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Uzovce, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v
členení podľa ust. §10 odst.1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
podľa §10 odst.3 zákona o miestnych daniach. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je
rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.
2) 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.
3) Správca dane určuje pre stavby na území obce Uzovce uvedených v § 4 tohto všeobecne
záväzného nariadenia obce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy vo výške:
a) 0,070 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,070 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,20 EUR chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,20 EUR samostatne stojace garáže,
e) 0,20 Eur stavby hromadných garáži,
f) 0,20 Eur stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
g) 0,330 EUR priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívnu,
h) 0,330 EUR stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) 0,150 EUR ostatné stavby neuvádzané v písm. a) až f).
4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,070 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 5 DAŇ Z BYTOV
1) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce
Uzovce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické
osoby alebo právnické osoby. 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.
2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2 .
3) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Uzovce je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,070 EUR za byty,
b) 0,070 EUR za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
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c) 0,330 EUR za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
d) 0,20 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§ 6 OSLOBODENIE OD DANE
1) V súlade s ustanovením § 17 zákona o miestnych daniach sú od dane z nehnuteľností
oslobodené:
a) pozemky a stavby vo vlastníctve obce,
b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských
obradov,
c) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, amfiteátre, výstavné
siene , osvetové zariadenia.
2) Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o
- 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytom vo vlastníctve občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 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
§ 7 VYRUBOVANIE DANE
1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 8 PLATENIE DANE
1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 9 DAŇ ZA PSA
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo právnickou
osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je:
a) Pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
b) Pes umiestnený v útulku zvierat,
c) Pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
3) Základom dane je počet psov.
4) Sadzba dane je 7,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane za
psa platí aj za každého ďalšieho chovaného psa daňovníka.
5) Oznamovacia povinnosť a platenie dane:
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Chovateľ psa je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
6) Vznik a zánik daňovej povinnosti:
a) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (§ 22, ods. 1) a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo
držiteľom psa.
b) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
7) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. . Daň za psa sa vyberá na Obecnom úrade v
Uzovciach
§ 10 DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky.

2) Predmetom dane nie je užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu
usporiadanú bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené
na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Uzovce, ktorými sa rozumejú následné miesta:
a) hlavné a všetky vedľajšie ( miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce
c) parc. č. 8 – priestranstvo pri miestnej pošte o výmere 50 m2
d) parc. č. 3 – priestranstvo pred materskou školou o výmere 50 m2
e) vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Uzovce sú miestne komunikácie.
3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
4) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
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5) Sadzba dane je 0,07 Eur / za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva
za každý aj neúplný deň, za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako tri dni.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,20 Eur
hodinu a jedno parkovacie miesto.
Za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve:
a) osobné motorové vozidlo
3,32 Eur/mesiac
b) nákladné motorové vozidlo do 3 t 16,60 Eur/mesiac
c) kamión, náves
26,55 Eur/mesiac
d) nákladné vozidlo nad 3 t
19,91 Eur/mesiac

/ za každú aj začatú

Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a
iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu dane na desaťnásobok.
6) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
7) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí obec platobným výmerom. Daň je splatná
pri užívaní verejného priestranstva na čas kratší ako tri mesiace jednorázovo pred vydaním
povolenia na užívanie verejného priestranstva. Pri užívaní verejného
priestranstva na
čas dlhší ako 3 mesiace, je daň splatná štvrťročne vždy vopred najneskôr tri dni pred
začiatkom nasledujúceho štvrťroka. Paušálny poplatok sa nevyberá.
§ 11 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
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“) na území obce

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 alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

4)

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5)

Sadzba dane je 66,40 Eur / ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

6)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

7)

Daňovník je povinný písomne oznámiť obci vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť
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8)

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia vždy do 31.januára.

9)

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
obci najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

10)

Oznamovaciu povinnosť plní daňovník písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom obecnému úradu. Pri vzniku daňovej povinnosti písomné oznámenie
obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
miesto prevádzkovania a deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. Pri
zániku daňovej povinnosti písomné oznámenie obsahuje identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania a deň ukončenia
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

11)

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) identifikačné údaje prístroja,
b) identifikačné údaje prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

TRETIA ČASŤ
§ 12 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na
území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
je podnikanie.
b) právnická osoba, podnikateľ, 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 za účelom podnikania
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň
a) vlastník nehnuteľnosti;
ak je nehnuteľnosť vo spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom21), poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi;
b) správca22 ), ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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3) 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 Slovenskej republiky alebo je nezvestná.Tieto skutočnosti ako
aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku.
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
5) Výška poplatku a úľavy na určené obdobie je ustanovená v prílohe nariadenia ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa ods. 2 písm. b) a
c),
c) súčin sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (periodicita
vývozov) - len na základe vyžiadania o množstvový zber.
6) Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
priemerného počtu osôb pripadajúci na jeden kalendárny deň, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa ods. 2 písm. b) a c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere,
alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju
činnosť v nehnuteľnosti,
ktorú poplatník užíva,
alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb
sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v
tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet
zamestnancov“),
7) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa
odseku 6, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
8) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 6 a 7 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
8
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povinnosť podľa odseku 15 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej
povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).

Miestny poplatok sa vyrubí
a) platobným výmerom na obdobie jedného kalendárneho roka; poplatok je
splatný za príslušný rok v štyroch alikvotných splátkach do 31. marca, 31.
júla, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, alebo jednorazovou
splátkou
b) bez platobného výmeru, ak poplatník podľa ods. 2 písm. b) a c) požiada o
množstvový zber; poplatok je splatný polročne po vyfakturovaní.
Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť obci svoje meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2
písm. b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa ods. 8 údaje
rozhodujúce pre určenie poplatku podľa ods. 9; spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
9) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti je možné poplatníkovi podľa ods.
2písm. a) uložiť pokutu do výšky 16,60 Eur a poplatníkovi podľa ods. 2 písm. b) a c)
do výšky 166 Eur a to i opakovane, ak protiprávny stav trvá.
10) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
do dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinné vrátiť poplatok nižší ako 3,00
Eur.

§ 13
SADZBA POPLATKU
(platné pre rok 2016)
1) Základná sadzba poplatku za jednu osobu a deň /kalendárny rok/:
0,0384 Eur /deň
14 Eur,– /rok/
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2) Úľavy z platenia poplatku:

Študenti študujúci mimo miesta trvalého pobytu
60 %
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie potvrdenia školy o štúdiu a pobyt
mimo mesta trvalého pobytu – potvrdenie o prechodnom pobyte)
Osoby pracujúce mimo miesta trvalého pobytu
60 %
(tzv. turnusová práca - podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie kópie
pracovnej zmluvy alebo potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a
pobyt mimo mesta trvalého pobytu – potvrdenie o prechodnom pobyte).
Tieto úľavy správca dane poskytuje podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
sa v priebehu roka neprihliada.
Osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú mimo územia SR (alebo miesta trvalého pobytu)
počas celého kalendárneho roka 100 %
po dobu najmenej troch a viac mesiacov
v pomernej časti
(podmienkou je čestné prehlásenie rodinného príslušníka)
Osoby, ktoré sú prihlásené k prechodnému pobytu na území inej
obce (podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie
potvrdenia o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku
na území miesta prechodného pobytu)
počas celého kalendárneho roka
po dobu najmenej troch a viac mesiacov

100 %
v pomernej časti

3) Vypočítaný ročný poplatok za domácnosť
sa
a) zvýši pri prihlásení sa k trvalému bydliska,
b) zníži pri úmrtí alebo zmene trvalého pobytu člena domácnosti, pomernú časť poplatku
za dobu, odkedy povinnosť platiť poplatok zanikla. Podmienkou je požiadať o
zníženie poplatku z tohto dôvodu do 30 dní.
4) Pre poplatníka podľa ods. 2 písm. b) a c) podľa ukazovateľa dennej produkcie:
- 0,082 EUR/deň ( 29,93 EUR/rok ) – reštauračné zariadenia a pohostinstva, pivárne a
občerstvenia
5) Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli aritmetický na dve desatine
miesta Eur.
6) Novovzniknutým subjektom alebo poplatníkom v novostavbách sa poplatok vyrubí vo
výške pomernej časti ročného poplatku za dobu, odkedy povinnosť poplatku vznikla.
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§ 14 PLATENIE POPLATKOV .
1) Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, domácnosti s celoročným vývozom sú povinné
poplatok uhradiť v splátkach do 31. 03., 30. 06., 30.09., 30.11. príslušného roka , alebo
naraz v jednej splátke.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 15 SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1) Dane a poplatok obec vyberá:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Uzovciach,
b) bezhotovostným prevodom na účet obecného úradu,
c) poštovým peňažným poukazom.
2) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné
hracie prístroje možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane
vždy len k 01. januáru zdaňovacieho obdobia.
3) Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určia, alebo môžu
zmeniť sadzby poplatku, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri znížení alebo
odpustení poplatku len k 01. januáru zdaňovacieho obdobia.
4) Pokiaľ v tomto VZN č. 1/2015 nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa v konaní vo vecí
daní a poplatku podľa zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
5) Dňom účinnosti tohto VZN o daní z nehnuteľnosti sa ruší VZN č. 1/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6) Na tomto ZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Uzovce sa Obecné zastupiteľstvo v Uzovciach
uznieslo 04.12.2015 uznesením č. 52

V Uzovciach, dňa 04. december 2015

Jaroslav Golodžej
starosta obce

Na úradnej tabuli vyvesené dňa: 15.11.2015
Zvesené dňa: 02.01.2016
Schválené:04.12.2015
Účinnosť: 01.01.2016
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