Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC PRÍBELCE
Návrh tohto nariadenia/VZN:
Vyvesené na úradnej tabuli:
Zverejnené na internetovej adrese:
Lehota na podanie pripomienok do:
Schválené nariadenie/VZN:
Schválené OcZ:
Vyvesené na úradnej tabuli:
Účinné:

Číslo: VZN – 2/2014

Výtlačok číslo:

1

21.11.2014
21.11.2014
01.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
01.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014
o miestnych daniach na území obce Príbelce
Obec Príbelce v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce o miestnych daniach na území
obce Príbelce.

I. časť
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. d/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2015 na území obce Príbelce 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

II. časť
§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) Základom dane z pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku v m2 je:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
Pre katastrálne územie Dolné Príbelce:
Orná pôda
0,3561 EUR/m2
Trvalé trávne porasty
0,0713 EUR/m2
Pre katastrálne územie Horné Príbelce:
Orná pôda
0,3634 EUR/m2
Trvalé trávne porasty
0,0803 EUR/m2
b) záhrady
1,32 EUR/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 EUR/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
Pre katastrálne územie Dolné Príbelce:
Lesné pozemky
0,066 EUR/m2
Pre katastrálne územie Horné Príbelce
Lesné pozemky
0,051 EUR/m2
e) stavebné pozemky
13,27 EUR/m2
(2) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Príbelce ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty
0,25 % zo základu dane
b) záhrady
0,40 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,35 % zo základu dane
g) stavebné pozemky
0,40 % zo základu dane

§4
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Príbelce ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,05 EUR/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,05 EUR/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,13 EUR/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,17 EUR/m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,17 EUR/m2 za stavby hromadných garáží,
f) 0,17, EUR/m2 za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,34 EUR/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 0,50 EUR/m2 za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,20 EUR/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,04 EUR/m2 za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
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§5
Daň z bytov
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov na území obce Príbelce 0,04 EUR/m2 za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§6
Oslobodenie od dane
(1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
(2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a dane z bytov 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 a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná,
amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

III. časť
§7
DAŇ ZA PSA
(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 držiteľ fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(3) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za
jedného psa
a kalendárny rok vo výške 5,00 EUR.

IV. časť
§8
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejných
priestranstiev v obci Príbelce.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Príbelce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu
b) vybudovaný chodník, príp. aj opravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce
(3) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Príbelce sú:
a) miestna komunikácia pri ZŠ Príbelce,
b) priestor pri ZŠ bývalá pekáreň.

3

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) na umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb,
b) na umiestnenie stavebného zariadenia,
c) na umiestnenie skládky stavebného materiálu,
d) na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, (ďalej len „atrakcie“),
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
(5) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za osobitné užívanie
verejného priestranstva:
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, plocha do 10 m2 vo výške 2,00 EUR/deň,
b) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, plocha nad 10 m2 vo výške 4,00 EUR/deň,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky stavebného materiálu a atrakcií vo
výške 0,20 EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d) za trvalé parkovanie vozidla je sadzba 0 EUR za každú aj začatú hodinu a jedno
parkovacie miesto.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(7) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(8) Povolenie na užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. a) vydáva obce na
základe žiadosti predávajúceho (príloha č. 1 a 2 VZN Obce Príbelce č. 1/2014
o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce).
(9) Obec vyrubí daň na užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. b) až d)
rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(10) Splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. a) je v deň
umiestnenia predajného zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb.
(11) Splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. b) až d) je
splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(12) 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.

V. časť
§9
DAŇ ZA UBYTOVANIE
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom

(2)
(3)
(4)

(5)

zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión,
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za ubytovanie vo výške
0,20 EUR na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na
predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 toho VZN.
Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe
ubytovaných. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu
ubytovaných na kontrolu.
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(6) Platiteľ dane je povinný uhradiť daň za ubytovanie správcovi dane štvrťročne
(príloha č. 2 tohto VZN) a to do 15. dňa po uplynutí štvrťroka hotovostným vkladom do
pokladne správcu dane alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu dane.

VI. časť
§ 10
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
(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) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za predajné automaty vo
výške 20 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(3) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň začatia alebo deň ukončenia
prevádzkovania predajného automatu správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 3 toho VZN.
(4) Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

VII. časť
§ 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“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry
(3) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane vo výške 5,00 EUR za jeden
nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(4) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň začatia alebo deň ukončenia
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe
č. 4 toho VZN.
(5) Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému
predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

VIII. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Spoločné ustanovenia
(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 správcovi dane na Obecnom
úrade v Príbelciach do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť k týmto daniam alebo k niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia na prepísanom tlačive.
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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 od
vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
(4) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(5) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
pokiaľ správca dane v rozhodnutí o vyrubení dane neurčí inak.
(6) Správca dane určuje, že daňovník môže vyrubenú daň uhradiť:
a)poštovou poukážkou, pričom daňovník uvedie variabilný symbol uvedený v rozhodnutí
o vyrubení dane
b) bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí
o vyrubení dane s uvedením variabilného symbolu
c) hotovostným vkladom do pokladne správcu dane
(7) Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa,
dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník
nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote najneskôr do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Zánik daňovej povinnosti je daňovník
povinný preukázať (napr. potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa, zmluva
o predaji psa a pod.).
(8) Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností v úhrne do sumy 3,00 EUR nebude
vyrubovať ani vyberať.

§ 13
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce Príbelce
zo dňa 12.12.2013.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Príbelciach na svojom 40. zasadnutí dňa 08.12.2014 pod číslom uznesenia 197/2014
a nadobúda účinnosť 01.01.2015.

Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce

OZNÁMENIE
O VZNIKU - ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI K DANI ZA UBYTOVANIE
Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: ..........................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
1.

Ubytovacia kapacita

2.

Deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania

3.

Deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania

V Príbelciach, dňa .................................

......................................
podpis žiadateľa
Príloha č. 2 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce

ŠTVRŤROČNÉ VYÚČTOVANIE DANE ZA UBYTOVANIE
Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: .....................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
Obdobie: ..............................................

Číslo účtu/kód banky: ............................................

1.

Ubytovaní celkom

2.

Počet prenocovaní celkom

3.

Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom
(sadzba 0,20 € na osobu a prenocovanie)

€

V Príbelciach, dňa .................................
......................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 3 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ - UKONČENÍ PREVÁDZKOVANIA PREDAJNÉHO AUTOMATU

Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: .....................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
Por. č.

Druh automatu

Výr. číslo

Miesto umiestnenia

Dátum inštalácie

Dátum ukončenia

V Príbelciach, dňa .................................

......................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
- doklad o nadobudnutí predajného automatu
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Príloha č. 4 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ - UKONČENÍ PREVÁDZKOVANIA
NEVÝHERNÉHO HRACIEHO PRÍSTROJA
Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: .....................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
Por. č. Druh prístroja

Výr. číslo

Miesto umiestnenia

Dátum inštalácie

Dátum ukončenia

V Príbelciach, dňa .................................

......................................
podpis žiadateľa
Prílohy:
- doklad o nadobudnutí nevýherného hracieho prístroja
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