Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016
o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6
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Obec VALČA /ďalej len obec/ podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre katastrálne územie Obce Valča

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 9/ 2016
o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Čl. 1
Druhy miestnych daní
1. Obec ukladá/zavádza tieto druhy miestnych daní:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 2
Daň z nehnuteľností
1. Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov v k.ú. obce 0,0869 €.
2. Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy pozemkov:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty - 0,35 %
b/ záhrady - 0,35 %
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,35 %
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy - 0,25 %
e/ stavebné pozemky – 0,35 %
3. Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu - 0,05 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,05 €
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,23 €
d/ samostatne stojace garáže - 0,2 €
e/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou - 0,2 €
f/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu - 0,479 €

g/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou –
0,479 €
h/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až g/ - 0,23 €
4. Obec stanovuje príplatok za podlažie vo výške 0,05 €.
5. Obec stanovuje nasledovnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov:
a/ daň z bytov za byt - 0,049 €
b/ daň z bytov za nebytový priestor - 0,2 €
6. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov o 50 %,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 75 rokov.

Čl. 3
Daň za psa
1. Obec stanovuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok vo výške
5 €.

Čl. 5
Daň za ubytovanie
1. Platiteľ dane je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa začiatku prevádzkovania
ubytovacieho zariadenia vyšpecifikovaného v § 37 zákona o miestnych daniach
oznámiť správcovi dane túto skutočnosť.
2. Platiteľ dane je povinný na účely dane viesť preukaznú evidenciu daňovníkov
v písomnej alebo elektronickej forme /ďalej len kniha ubytovaných/ za účelom
kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých daňovníkov. Kniha
ubytovaných obsahuje min. tieto údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého
pobytu daňovníka, číslo občianskeho preukazu, deň príchodu, deň odchodu.
3. Platiteľ dane vyberie daň od daňovníka a vydá mu potvrdenie o zaplatení dane za
ubytovanie, ktoré musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: identifikačné údaje
platiteľa dane, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu daňovníka, počet
prenocovaní daňovníka, sadzbu dane, daň.
4. Obec stanovuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,40 €/osobu/prenocovanie.
5. Daň za ubytovanie vyberá a ručí za ňu platiteľ dane.
6. Platiteľ dane je povinný vybratú daň odviesť obci do 10 dní po ukončení mesiaca
bez vyrubenia na základe vypracovaného výkazu, na ktorom bude uvedený počet

osôb, počet prenocovaní a miestna daň za ubytovanie, ktorý doručí do 10 dní po
ukončení mesiaca na obecný úrad.

Čl. 6
Daň za predajné automaty
1. Obec stanovuje sadzbu dane za 1 predajný automat vo výške 33 €.
2. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje
daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, /
identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania predajného
automatu, dátum začatia prevádzky predajného automatu.
3. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje
daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, /
identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania predajného
automatu, dátum ukončenia prevádzky predajného automatu.
4. Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu
nasledujúce údaje o každom predajnom automate osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu
b/ miesto jeho prevádzkovania
c/ dátum začiatku a ukončenia prevádzkovania

Čl. 7
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Obec stanovuje sadzbu dane vo výške 60 € za jeden nevýherný hrací prístroj za
jeden kalendárny rok.
2. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje
daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, IČO /
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja /jeho názov a druh/ a miesto jeho
prevádzkovania , dátum začatia prevádzky nevýherného hracieho prístroja.
3. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje
daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, IČO /
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja /jeho názov a druh/ a miesto jeho
prevádzkovania , dátum ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja.
4. Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu
nasledujúce údaje o každom nevýhernom hracom prístroji osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ miesto jeho prevádzkovania
c/ dátum začiatku a ukončenia prevádzkovania

Čl. 8
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Obec stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,0466 €/osobu a kalendárny deň.
2. Koeficient ukazovateľa produkcie odpadov je 1.
3. Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alikvotne za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže správcovi dane na základe hodnoverných dokladov, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce. Dokladmi preukazujúcimi vyššie uvedené skutočnosti sú doklady, z ktorých je
zrejmý počet dní pobytu poplatníka mimo obce, najmä:
- pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza,
- potvrdenie o návšteve školy a ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za
ubytovanie
- potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde sa daňovník zdržiaval časť roka
alebo kde mal prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť
- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke prac. pomeru mimo územia obce /ide
o sezónneho zamestnanca vykonávajúceho prácu počas turnusov
- pracovná zmluva, nájomná zmluva
- potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb
- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí , agentúry , potvrdenie o štúdiu
v zahraničí, potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
/rezidentské povolenie/, potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho
zariadenia a pod. /v prípade, že doklad nie je vyhotovený v štátnom jazyku
alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť voľný preklad/
4. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr
do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto
zdaňovacie obdobie mu zaniká.
5. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik dôvodu
platenia poplatku , najmä zmena trvalého alebo prechodného pobytu, úmrtie,
zánik práva užívania nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky .
Dokladmi preukazujúcimi splnenie vyššie uvedených podmienok sú najmä kópia
úmrtného listu, doklad o ukončení podnikania vydaný príslušným úradom, doklad
preukazujúci zánik práva užívať nehnuteľnosť.
6. Správca dane stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín vo výške 0,015 €/kg.

7. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný prepraviť DSO na zberný dvor
spoločnosti Brantner-Fatra s.r.o., sídliaci na ul. Robotníckej č. 20 v Martine.
Spoločnosť Brantner-Fatra vydá pri odovzdaní DSO pôvodcovi vážny lístok, na ktorom
bude uvedené množstvo DSO. Na základe vážneho lístka pôvodca odpadu zaplatí
poplatok za zneškodnenie v hotovosti do pokladne obce Valča.

Čl. 9
Spoločné ustanovenie
1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2 € v úhrne, nebude vyrubovať ani
vyberať /§ 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov/

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Valča sa na tomto Všeobecne
nariadení uznieslo Uznesením č. 73/2016 dňa 15.12.2016

záväznom

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015

JUDr. Mária Ondráčková
starostka obce

