Obecné zastupiteľstvo v Matúškove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990
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Z.
a
pre

-11. č a s ť
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „ miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Matúškovo v zdaňovacom období roku 2013.
(2) Obec Matúškovo na svojom území ukladá tieto miestne dane :
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za ubytovanie
(3) Obec Matúškovo na svojom území ukladá miestny
odpady a drobné stavebné odpady.

poplatok za komunálne

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
II. č a s ť
Miestne dane
§2
Daň 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) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je:
a/ vlastník pozemku.
b/ 1/ správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2/správca pozemku vo vlastníctve obce, 3/ správca
pozemku vo vlastníctve VUC , 4/ zapísaný v katastri nehnuteľnosti.

-2–

Daňovníkom dane z pozemkov je:
a/ fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav.
b/ nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný
v katastri
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a/.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Matúškovo v členení podľa § 6
zákona o miestnych daniach, vymenované v § 3 ods.4 tohto VZN.
Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a/ časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov,
b/ pozemky, alebo ich časti, na ktorých postavené pozemné komunikácie / s výnimkou verejných
účelových komunikácií / a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c/ pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa §
10 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.
Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
Celkovú výmeru stav. pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom
stavebnom povolení.
Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu
a stavebnú úpravu.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem
prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
(4) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 a č.2 Zákona
č.582/2004 nasledovne:
Hodnota ornej pôdy v obci Matúškovo 1,1076 €/m2, trvalého trávneho porastu je 0 €/m2,
hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy sa zisťuje podľa platných predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku /zákon č.382/2004 Z.z. a vyhláška MS SR č.492/2004
Z.z.

-3Hodnota - stavebného pozemku v obci Matúškovo
- záhrady
- zastavanej plochy a nádvoria
- ost. plôch s výnimkou stav. pozemkov

18,58 €/m2
1,85 €/m2
1,85 €/m2
1,85 €/m2

(5) Sadzby dane z pozemkov, platné v celom obci Matúškovo:
a/ Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc.sady

0,31% zo základu dane, t.j. 0,003434 eur/m2 =
=0,343/ár

b/ Záhrady

0,55 % zo základu dane, t.j. 0,010175 €/m2

c/ Zastavané plochy a nádvoria

0,55 % zo základu dane, t.j. 0,010175 €/m2

d/ Stavebné pozemky

0,60 % zo základu dane, t.j. 0,11148 €/m2

e/ Ostatné plochy

0,60 % zo základu dane, t.j. 0,0111 €/m2

f/ Trvalé trávne porasty

0,31 % zo základu dane, t.j. 0 €/m2

g/ Lesné pozemky, na ktorých sú hosp.lesy

0,31 % zo základu dane.
§4

Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve
štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho
územného celku / ďalej len vlastník stavby/.
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
Ak nemožno určiť daňovníka, daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá
stavbu skutočne užíva.
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Matúškovo v členení podľa
§ 10 zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkoch, vymenované v § 4 ods.5 tohto VZN.
(3) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Predmetom dane nie sú stavby:
a/ s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b/ priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej
energie.

- 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.
§4
Daň zo stavieb
(5) Ročná sadzba dane zo stavieb 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
uvedená v § 4 ods.2/ tohto VZN sa v celom obci Matúškovo bola stanovená /§12 ods.2 zákona
582/2004 Z. z./ takto:
a/ Stavby na bývanie a drobné stavby, ktorí majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu.............................................................................................................0,080 €

b/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané pre skladovanie vlastnej poľnohospodárskej
produkcie vrátane stavieb pre vlastnú administratívu.........................................0,080 €

c/ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov........................................................................................................0,320 €

d/ Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu...............................................................................................1,200 €
e/ Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobk. činnosťou...............1,200 €

f/ Ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až e/.....................................................0,200 €
(6) Sadzba dane podľa odseku 5 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje o 0,040 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona
považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než
0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(7) Sadzba dane zo stavieb je rovnaké vo všetkých častiach obce Matúškovo.
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§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov je:
- vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
- správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo vo
vlastníctve vyššieho územného celku. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve
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, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyz. 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 na celom území obce je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru:
a/ za byty

0,080 €

b/ za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

0,080 €

c/ za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 1,200 €
.§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Od dane z pozemkov podľa § 17 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov sú oslobodené:
a/ pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane.
b/ pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
c/ pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely,
na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo
vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej
akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako
aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického
vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
d/ pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich
ústavnú zdravotnú starostlivosť.
(2) V obci Matúškovo sú oslobodené v zmysle § 17 ods.2 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku od dane z pozemkov:
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- pozemky vo vlastníctve cirkví, tvoriace jeden funkčný celok so stavbami a časťami stavieb
slúžiacich na vykonávanie náboženských obradov, ďalej stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako
úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny
b/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
Ostatné pozemky vo vlastníctve cirkví /orná pôda, záhrady/ nie sú oslobodené od dane
z nehnuteľnosti.
(3) Od dane zo stavieb podľa § 17 ods.3 Zák.č.582/2004 Z.z. sú oslobodené stavby, alebo
ich časti, slúžiace r.k. cirkvi a evanj. cirk. zboru a. v. výhradne na vykonávanie náboženských
obradov, na úradovanie osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou týchto cirkví, stavby
slúžiace zdrav. zariadeniam cirkví, stavby
cirkví na účely poskytovania sociálnej
starostlivosti a sociálnych služieb.
(4) Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti sa priznáva na základe podaného
daňového priznania, najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia, po prvý krát a jeho
platnosť je obmedzená zmenou zákona alebo zmenou účelového využitia nehnuteľnosti.
(5) Daň zo stavieb na bývanie a byty, za podmienky, že tieto slúžia na ich trvalé
bývanie, z garáže a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo vlastníctve občanov – držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu sa znižuje o 50%. Občan preukazuje svoje
zdravotné postihnutie predložením preukazu ZŤP a ZŤP/S v lehote do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľnosti
1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie
dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť vzniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
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Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi
dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto
termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľnosti.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb
dane z nehnuteľnosti, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z
nehnuteľností, alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov
a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická
osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred
uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí
majú pozemok, stavbu, byt, alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
(2) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.
(3) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť aj obchodné
meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník
povinný vyplniť všetky údaje v daňovom priznaní. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené
podľa osobitného predpisu.

§9
Platenie dane
Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím najneskôr 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.
III. časť
Daň za psa
§ 11
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:

-8a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat
c/ pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d/ pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím

§ 12
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 13
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane za 1 psa sa stanovuje na 5 € /rok

§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
(2) Pri vzniku daňovej povinnosti správca dane pridelí predmetu dane identifikačnú známku,
ktorá obsahuje názov obce a číslo, pod ktorým správca dane vedie evidenciu
vlastníkov, resp. držiteľov psov.

§ 16
Oznamovacia povinnosť
§ 17
Platenie dane
(1) Ročná daň

sa

vyrubí rozhodnutím.

.
(2) Pri strate identifikačnej známky psa správca dane pridelí držiteľovi psa novú
náhradnú identifikačnú známku za poplatok vo výške: 4 €.
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ŠTVRTÁ

ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva
§18
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce.
(3) Osobitným
užívaním
verejného
priestranstva
sa
rozumie
umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 20
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje na :
a/ 1,- € za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň
b/ 0,010 € za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve pred prevádzkovými objektmi.
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom ukončenia užívania verejného priestranstva.
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Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň
splatná v lehotách určených obcou.
(3) 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.
§ 24
Oslobodenie
(1) Daň sa neplatí v obci Matúškovo za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na
verejnom priestranstve bez vyberania vstupného alebo za akciu, výťažok
ktorého je
určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.
(2) Oslobodenie sa daňovníkovi priznáva na základe žiadosti s uvedením účelu
naloženia výťažku, ak išlo o akciu s výberom vstupného.
PIATA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 25
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.
(3) Nevýherné pracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 27
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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Sadzba dane
Správca dane stanovuje sadzbu dane / za jeden nevýherný hrací prístroj a sadzba dane sa
stanovuje na 40,- € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
§ 30
Platenie dane
Ročná daň sa vyrubí rozhodnutím.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 31

(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 osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je: 40,- € 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.
(6) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a/ prevodom na účet obce,
b/ v hotovosti do pokladne obce.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ miesto prevádzkovania automatu .
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§ 32
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a za drobné stavebné odpady , ktoré
vznikajú na území obce.
(2) Poplatok platí:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.
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.

d/ fyzická, alebo právnická osoba - ak nehnuteľnosť, byt, alebo nebytový priestor je
v nájme alebo v užívaní inej osoby ako vlastníka. Platiteľom poplatku je nájomca alebo užívateľ.
Vlastník nehnuteľnosti je povinný nahlásiť obci počet osôb, ktorí sa na danej nehnuteľnosti
zdržiavajú.
(4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Každý pôvodca odpadu – komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
je
povinný používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci Matúškovo.

(4) 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 hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c/ sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
d/užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti, ktorú má právo užívať, alebo ju užíva
aj poplatník,
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poplatníka práce alebo mu poskytuje služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti,
b/ určený zástupca spoluvlastníkov, ak ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých
spoluvlastníkov,
c/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, alebo obec
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť či
poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

poplatok obci odvedie priamo

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti 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.
( 8 ) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Na území obce sa určuje vybavenosť pre vývoz komunálneho odpadu 1x za týždeň takto:
a) pre platiteľov poplatku z rodinných domov pre netriedený komunálny odpad – jedna 110
litrová , resp. 120 litrová zberná nádoba pre max. 4 ľudí, v prípade podnikania s určením
miesta podnikania v mieste bydliska sa pripočítava počet podnikajúcich osôb

b) pre platiteľov poplatku z bytových domov pre netriedený komunálny odpad – jedna 1100
litrová zberná nádoba pre max. 20 ľudí, v prípade podnikania s určením miesta podnikania
v mieste bydliska sa pripočítava počet osôb.
Pôvodcovia odpadu, občania, právnické osoby a podnikatelia si môžu dojednať podmienky
ohľadom počtu a typu nádob, harmonogram vývozu v rámci množstvového zberu. Obec na
základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej osoby (občania, právnické osoby, podnikatelia),
ktorá preukáže, že množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu je presne merateľné v objemových jednotkách.
V prípade, že platiteľ miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu ako je povinná vybavenosť pre vývoz
komunálneho odpadu na základe zaplateného poplatku, je takýto pôvodca komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu povinný objednať si u Obce Matúškovo individuálny vývoz v tvare
uloženia komunálneho odpadu do vriec označených obcou, ktoré je možné zakúpiť na obecnom
úrade za stanovený poplatok: 1,54€/1 vrece
( 9 ) Sadzba poplatku sa stanovuje:
a/ pre poplatníka podľa odseku 2 písm. a/ sa poplatok vypočíta ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní :
fyzické osoby 20 €/ za osobu a rok t.j. 0,0548 EUR osoba/deň aj pre fyzické a právnické
osoby, ktoré majú prevádzku podnikania na území obce Matúškovo a podnikateľskú
činnosť vykonáva sám
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súčin sadzby
poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom
období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vynásobí
koeficientom , pričom koeficient stanoví obec na hodnotu 0,07.
Výpočet ukazovateľa sa rovná – priemerný
počet
zamestnancov
zamestnancov s trvalým pobytom v obci vynásobený koeficientom

neznížený o

c/ pre poplatníka podľa odseku 2 písm. d/
fyzická alebo právnická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť 20 € za osobu a rok t.j. 0,0548 €
osoba/deň
d/ pre poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, poplatok sa vypočíta: ukazovateľ
produkcie komunálnych odpadov sa vynásobí koeficientom, pričom koeficient stanoví obec na
hodnotu 0,07.
Výpočet ukazovateľa sa rovná – priemerný počet zamestnancov neznížený o zamestnancov s
trvalým pobytom v obci vynásobený koeficientom plus priemerný počet miest na sedenie
e/ pre poplatníka, ktorý poskytuje ubytovacie služby v obci , do tohto počtu
nezapočítavajú osoby ktoré majú v tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt

osôb sa

Výpočet ukazovateľa sa rovná – priemerný počet zamestnancov neznížený o zamestnancov s
trvalým pobytom v obci vynásobený koeficientom plus priemerný počet ubytovaných

f/sadzba poplatku pri množstvovom zbere KO a DSO sa stanovuje pri cene 1,51
EUR/nádoba:
0,0137 EUR/l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní, resp. 1 krát za 14 dní
- poplatok sa vypočíta na určujúce obdobie, frekvencie vývozu a veľkosti objemovej zbernej
nádoby a to 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l
- preukázanie dokladu o zaplatení poplatku podmieňuje vydanie známky pre označenie
zberných nádob určených pre množstvový zber.
(10) Dĺžka obdobia na ktorý sa poplatok určuje je kalendárny rok /365 dní/ v prípade
prechodného roka 366 dní.
(11) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správca poplatkov vyrubuje
na bežný rok rozhodnutím . Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
(12) Poplatník za odpady môže úhradu poplatku realizovať bezhotovostným stykom
/ prevodom z účtu/, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obecného úradu.
(13) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť správcovi poplatku:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu u
poplatníka podľa odseku 2 písm. b/ a c/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c/ údaje rozhodujúce pre určenie poplatku v zmysle zákona o miestnych poplatkoch.

(14) Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
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a/ že sa v určenom období zdržiaval alebo zdržiava mimo kataster obce viac ako 90 dní.
Preukázateľný doklad je možné doplniť čestným prehlásením.
b/ poplatníkovi, ktorý je v ústave na výkon trestu odňatia slobody
Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a/ ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
b/ ktorý uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti o jeho vrátenie.

Správca zníži poplatok za:
a/ stavby neobývané 20 € za osoba a rok, t.j. 0,0548 € osoba/deň znížený o 50%
b/ študentovi, ktorý navštevuje školu v zahraničí 20 € za osoba a rok, t.j. 0,0548 €
osoba/deň znížený o 50%
c/ poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu
zamestnania alebo pobytu 20 € za osoba a rok, t.j. 0,0548 € osoba/deň znížený o 50%
Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie, zníženie poplatku sú:
- potvrdenie o návšteve školy
- pracovná zmluva
- nájomná zmluva
- doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
- potvrdenie od príslušného obecného – mestského úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržuje v ich obci - meste, kde uhrádza poplatok za komunálny odpad
(15) Pre vyrubovanie poplatku sú rozhodné skutočnosti, ktoré sú správcovi známe k 1.januáru
príslušného roka.
(16) V ojedinelých prípadoch môže správca poplatkov zmierniť alebo odstrániť tvrdosť zákona
na žiadosť poplatníka po predchádzajúcom súhlase komisií a obecného zastupiteľstva.
(17) Ak správca poplatku zistí z vlastného podnetu v prípade na základe ohlásenia
poplatníkov, že v priebehu roka nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku,
správca poplatku upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
(18) Poplatková povinnosť zaniká:
- zmenou alebo zánikom trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby,
- zrušením podnikateľskej činnosti právnickej alebo fyzickej osoby na území obce,
- úmrtím poplatníka,
- zánikom nájomného vzťahu k nehnuteľnosti.
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postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
správca poplatku znižuje o 50%. Občan si môže nárok na úľavu uplatniť do 31.januára
príslušného kalendárneho roka písomne doložením dokladov preukazujúcich dôvody na
poskytnutie úľavy – preukaz ZŤP a ZŤP/S na Obecnom úrade v Matúškove.
Úľavy,
ktoré boli priznané v predchádzajúcom období, zostávajú v platnosti aj v ďalších kalendárnych
rokoch.
ȎSMA ČASŤ
§ 33
Daň za ubytovanie

1./ Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 23/§ 2 vyhlášky MH SR
č.419/2001 Z. z. /.
2./ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3./ Základom dane je počet prenocovaní/osoba.
4./ Sadzba dane je 0,50 € za jedno prenocovanie/ osoba.

5./ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne nahlásiť správcovi dane do 30 dní od
zahájenia činnosti.
Prípadné zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali.

6./ Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť si evidenciu ubytovaných osôb a do
15 dní po ukončení štvrťroka preukáže správcovi dane evidenciu daňovníkov s uvedením
identifikačných údajov platiteľa a s počtom prenocovaní za príslušný štvrťrok.

7./ Daň za ubytovanie sa vyrubuje rozhodnutím do konca nasledujúceho mesiaca po skončení
príslušného štvrťroku .
8./ Prevádzkovateľ je povinný vybrať daň od daňovníkov a previesť na účet obce alebo do
pokladne obce do 15 dní od prevzatia platobného výmeru.
9./ Od dane z ubytovania sú oslobodení:
-ubytovaný v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne služby, zdravotné služby, charitatívne
služby a v školských zariadeniach.

- 17 DEVIATA ČASŤ
§ 34
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
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 do 31.januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

2.

A k 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 dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.

3.

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

4.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto
daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové
priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k týmto daniam.
5.

Daň z nehnuteľnosti ,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.
Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich
dohody podal priznanie.

6.

Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2,3 a 4 , správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane.

7.

Ak daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje nepresiahne v úhrne :
- pre fyzické osoby 16,60- €, je splatná naraz, ak je vyššia, je splatná v troch splátkach .
- právnické osoby 166,-€ , je splatná naraz, ak je vyššia je splatná v troch splátkach.

9. Správca dane nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3,- €.

- 18 Záverečné ustanovenia
(1) V konaní vo veciach miestnych daní a poplatkov sa
postupuje
podľa
zákona č.563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie číslo 72/2013 o podmienkach určovania miestnych
daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené
obecným zastupiteľstvom
dňa 16.12.2013 pod
uznesením č. 174/2013 a nadobudne
účinnosť dňom 1.1.2014.
(3) Dňom 31.12.2013 sa ruší VZN 69/2012 o podmienkach určovania miestnych daní
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 12.12.2012.

Ing. Marta Mészárosová
starosta obce

