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Všeobecne záväzné nariadenie obce Bohúňovo
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Bohúňovo
Č. 1 /2012
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisova v zmysle zákona Č. 460/2011 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov( ďalej len "zákon o miestnych daniach a poplatku") sa uznieslo na
tomto:
.'

..

všeobecne

záväznom

nariadení

PRVÁ ČASŤ
•. <
Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§1
Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2013 na svojomúzemí
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,

tieto miestne dane:

(2) Správca dane ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Zdaňovacie obdobie
1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e)
zákona o miestnych daniach a poplatku je kalendárny rok.
2) Správca dane určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm.
c) tohto nariadenia nasledovne:
- za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím
a) doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
priestranstvo,

DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE
DANE
§3
Daň z nehnuteľností
l) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
al daň z pozemkov
bl daň zo stavieb
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§4
Daň z pozemkov
II Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §9 zákona o miestnych
daniach.
21 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bohúňovo v členení podľa § 6 ods. 1
až 6 zákona o miestnych daniach. Sú to nasledovné:
al orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
bl záhrady,
cl zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
dl lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s choyorn rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
el stavebné pozemky,
31 Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych
daniach. Výpočet 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.
41 Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. al, bl,
cl, el je 0,5%.
5/ Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. dl je 2,5 %.
61 Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. al, bl, dl a el je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v nl a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
l zákona o miestnych daniach a to orná pôda 0,3581 € 1m2 a trvalé trávne porasty 0,0414 € 1m2. U
lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy a u rybníkoch s chovom rýb a ostatných
hospodársky využívaných vodných plôch hodnota pozemku zistená podľa platných predpisov o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku
71 Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. bl a cl je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe Č. 2. zákona
o miestnych daniach a to 1,32 € 1m2
71 Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. el je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe Č. 2 a to 13,27 € 1m2.
81 V zmysle § 17 ods. 2 zákona sú oslobodené od daňovej povinnosti pozemky nachádzaj úce sa v
intraviláne obce: park pri evanjelickom kostole, park pri reformovanom kostole, dvory a záhrady vo
vlastníctve cirkví.
§5
Daň zo stavieb

II Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
21 Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Bohúňovo v členení podľa § 1Ozákona o
miestnych daniach.
31 Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m". Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie
41 Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
al 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
bl 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
cl 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
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dl 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
el 0,332 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
fl 0,332 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
gi 0,033 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách al až gi
5/ Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a) a f) sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje
o 0,0249 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé nadzemné podlažie.
6/ V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) sú oslobodené od daňovej povinnosti stavby v intraviláne obce:
evanjelický kostol, reformovaný kostol, budova základnej školy a byt učiteľa - vo vlastníctve
.'
..
cirkví.
7/ Predmetom dane zo stavieb 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.
§6

Vznik a zánik daňovej povinnosti, daňové priznanie, vyrubenie dane a platenie dane
il Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane podľa § 18, podať
daňové priznanie podľa § 19, daň mu bude vyrúbená podľa § 20, ods. 1,2,3 a zaplatiť daň podľa §
21.
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.
l. Na vyrubenie dane z nehnuteľností
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. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
vydražením2l)
v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

~I Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho

obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

'5f Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

(ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k l. januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje
inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo
pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností,
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zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení 11) 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 priznanie do 15 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, akje
pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.
1 písm. a) ab).

6A Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická
osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého 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.
fiA Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si
sám vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie
od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý splňa
podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane.
8,1Daňovník, 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 alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)
~ Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
10 Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi,
začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
l Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov
tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
i21.Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.

:3 Správca dane s účinnosťou od 1. januára 2012 určuje platenie dane z nehnuteľností v štyroch
rovnakých splátkach, a to:
L splátka 31. mája,
II. splátka 31. júla,
III. splátka 30. septembra,
rv splátka 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
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TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§7

Daň za psa
l/Predmetom dane za psaje pes starší jako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
21 Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je. vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
31 Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 5,00 €
41 Základom dane je počet psov
51 Daňovník doníčí písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za
psa osobne alebo poštou. Pri zniku daňovej povinnosti daňovník uvedie tieto údaje:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého, príp. prechodného pobytu
a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a právnická osoba aj obchodné meno, IČO
a sídlo podnikania,
- dátum nadobudnutia psa, plemeno, dátum narodenia psa, pohlavie, tetovacie číslo, číslo biléty
alebo údaj o čipovaní psa, výška v cm, farba,
zvláštne poznávacie znamenie, miesto alebo adresa, kde sa pes trvale zdržiava alebo je
chovaný a na aký účel sa pes drží
Pri zániku daňovej povinnosti daňovník uvedie tieto údaje:
- dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob zániku daňovej povinnosti lpredaj,
darovanie psa, uhynutie, utratenie psa!
61 Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného roka
71 Spôsob vyberanie dane za psa:a! v hotovosti do pokladnice obecného úradu
bl poštovou poukážkou
cl prevodom z účtu na účet číslo: 20325582/0200,
VÚB banka Rožňava

§8
Oznamovacia

povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

11Daňovník je povinný oznámiť vznik zánik a zmenu daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
21 Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

31

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
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 zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9

Daň za užívanie verejného priestranstva
II Verejným priestranstvom na účely tejto dane sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
al hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) pozemné komunikácie v celej svojej
dížke a v šírke od krajnice po krajnicu,
•
bl upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
cl všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
dl priestor pri obecnom úrade, kultúrnom dome, námestie v okolí kostolov.
21 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
31 Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) zabratie verejného' priestranstva za účelom poskytovania služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia
c) umiestnenie skládky
d) trvalé parkovanie
41 Za trvalé parkovanie sa považuje opakované parkovanie nad 5 hodín denne
51 Daňovníkomje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré verejné priestranstvo užíva.
61 Obec stanovuje trvalé parkovanie v rozsahu súčasne maximálne dvoch vozidiel u jedného
daňovníka
71 základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 alebo parkovacie miesto.
81 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,10 € za m2 každý aj začatý m2 na deň.
Prípadne za parkovanie ročným paušálom vo výške pre vozidlá nad 3, 5 t a to 170,00 € jedno
vozidlolrok.
91 Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť začatie osobitného užívania verejného
priestranstva obci najneskôr deň pred začatím užívania, iba výnimočne v deň ,kedy sa má začať
osobitné užívanie verejného priestranstva. Daňovník je povinný ohlásiť obci do 3 dní každú
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane.Daňovníkje
povinný osobne alebo písomne oznámiť skončenie osobitného užívania verejného priestranstva obci
a je povinný verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
91 Dali za užívanie verejného priestranstva je splatná:
al jednorázovo v hotovosti do pokladnice obecného úradu
bl pri dobe osobitného užívania verejného priestranstva najviac za 15 kalendárnych dní je
splatná v deň ohlásenia vzniku daňovej povinnosti v hotovosti do pokladnice obce
cl pri dobe osobitného užívania verejného priestranstva za viac ako 15 kalendárnych dní je
splatná týždennými alebo mesačnými splátkami v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu
101 Od platenia poplatku sú oslobodení tí, ktorí užívajú verejné priestranstvo na skladovanie
stavebného materiálu k výstavbe na základe stavebného povolenia.
PIATA ČASŤ
DANE ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§10
Predmet dane
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. Predmetom
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dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§11
Daňovník
Daňovníkomje

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§12
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.
§13
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
-'

..

a) 50,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 200,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje,
c ) 83,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d )356,- € za jeden predaj ný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak
skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania
skončenia ich prevádzkovania.

predajných automatov a zaniká dňom

§15
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
lADaňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti .
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

.=

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách
určených obcou.

liAk daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
§16
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú, splátky dane
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a lehotu splatnosti splátok dane.
ŠIESTA ČASŤ
DANE ZA NE VÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§17
Predmet dane
lAPredmetom 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").
12Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§19
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 332,- € zajeden elektronický prístroj na počítačové hry a iné hry riadiace
elektronicky - a kalendárny rok
b) 100,- € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 100,- € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 100,- € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 66,- € zajeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 66,- € zajedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e)
a kalendárny rok.

§21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
§22
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
A Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
ilyet is meg lehet határozni:
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť
evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
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a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju
doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 1S dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

Q

8~V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách
určených obcou."
5.

~A Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 3 O dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.

SIEDMA ČASŤ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 23
lh Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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, 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 nehnuteľností ako vodná
plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
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
území obce na účel podnikania.

nachádzajúcu sa na

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia 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.
A

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
al vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
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nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

vlastníkov

alebo

bl správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej le
"platitel"'). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
'61 Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
~~Pre poplatníkov podľa § 770ds. 2 písm. a), b), c) je sadzba poplatku spoločná a to:
0,0273224 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 10,00 € za osobu na rok.
U 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 od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť o ci
al svoje meno, priezvisko,
dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa
odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo (lČO),
bl identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach

'Sl

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.
/; Obec vyrubí poplatok platobným výmerom. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Ol' Obec poplatok

odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných

podkladov:
al potvrdenie o pobyte mimo obce,
bl čestné vyhlásenie občana o pobyte mimo obce
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

ľJ;;t Poplatok sa určuje na obdobie kalendárny rok.

1'lA Vrátenie poplatku
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, obec vráti pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
4h Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, ll)
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.
151 Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
a) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo
odpustí poplatníkovi podľa § 82 zákona o miestnych daniach a poplatku na základe
predložených podkladov:
"3A

II
b) k § 82 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku - potvrdenie
zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt
v zahraničí alebo čestné vyhlásenie,
c) k § 82 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a poplatku - potvrdenie vojenského
útvaru alebo vojenskej správy.
d) Správca dane môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch, keď poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní poplatok znížiť podľa najnižšej sadzby alebo odpustiť po predložení
hodnoverného podkladu.
e)Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 7 € za osobu na rok, v prípade, že ide o poplatníka
študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti - potvrdenie o ubytovaní.
6 Ďalšie ustanoverua pre miestny poplatok
Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podl'a § 23 tohto
nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí kalendárneho roka v lehote od 1. januára do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

ÔSMA ČASŤ

§ 24
Spoločné ustanovenia
11:Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bohúňovo.

§ 25
Prechodné a záverečné ustanovenia
Z Toto všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Bohúňovo na svojom zasadnutí 14. 12.2012. Uznesením Č. 47/2012
Toto nariadenie nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bohúľí.ovo Č. 3/2011 zo
dňa 15. 12. 2Oll.
A Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť l. 1. 2013.

•

Oo

V Bohúňove, 14. 12.2012

/

/

ŕA-L
Ágnes Takács, Ing.
starostka obce
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