Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Štefanov dňa 22.11.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Štefanov dňa 13.12.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2020

Obec Štefanov podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR C. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie obce Štefanov
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
7/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Štefanov
Časť prvá.
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v zákone č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon č. 582/2004 Z.z.”) a v zákone
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ”zákon č. 223/2001 Z. z.“).
(2) 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 Štefanov.
(3) Obec Štefanov na svojom území ukladá tieto miestne dane:
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.
(4) Obec Štefanov ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(5) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
nevýherné hracie prístroje a poplatku uvedeného v §1 odst. 4 je kalendárny rok.
Časť druhá
Miestne dane
§2
1

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 sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach.
(2)Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Štefanov v členení podľa ust. § 6
ods. 1 zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky
uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
(3)Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
Výpočet sa musí vykonať vždy podľa stavu k 1.januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude,
s výnimkou prípadov vyplývajúcich zo zákona o miestnych daniach.
(4)Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2.
(5)Hodnota pozemkov na území obce Štefanov v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach je nasledovná:
a)orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,5088 €/m2
b)trvalé trávnaté porasty
0,1938 €/m2
c)záhrady
1,85 €/m2
d)zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 €/m2
e)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybník s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,0458 €/m2
f)
stavebné pozemky
18,58 €/m2
(6)Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci Štefanov takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40 %
b) záhrady
0,40 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,40 %
e) stavebné pozemky
0,40 %
§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
2

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Štefanov, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom
v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. Na zaradenie stavby podľa § 10 ods.1
zákona o miestnych daniach je rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods.3 zákona o miestnych daniach.
(4) 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.
(5) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane zo stavieb v obci Štefanov v katastrálnom území Štefanov za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a.stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,10 €/m2
b.stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratív
0,30 €/m2
c.stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
0,30 €/m2
d.samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,30 €/m2
e.priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
1,00 €/m2
f.stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,20 €/m2
g.ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,10 €/m2
(6) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach sa sadzba dane zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé
nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
(7) Daň zo stavieb sa vypočíta podľa § 12a zákona o miestnych daniach.
§5
Daň z bytov
(1)Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
(2)Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce
Štefanov, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva
fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych daniach). Byt
alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1.januáru zdaňovacieho obdobia využíva
na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
(3)Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2 .
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(4)V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci
Štefanov, katastrálnom území obce Štefanov 0,10 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a 0,50 € nebytového priestoru.
(5)Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Daň zo stavieb sa zníži o 50% občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP/S ak tieto
nehnuteľnosti sú ich vlastníctvom a slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a bývanie a ak
si o úľavu písomne požiadajú pred termínom podania daňového priznania t. j. k 31.01.
bežného roka a doložia fotokópie preukazu ZŤP/S.
(2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a)pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo časťou slúžiacou na
vykonávanie náboženských obradov cirkvi
b)pozemky, na ktorých sú cintoríny
c)pozemky užívané základnou školou a predškolským zariadením
(3) 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.
(4) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje
inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 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. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva vydraženej nehnuteľnosti.
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia, správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
(6) 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 a uplynutie lehôt na
oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(7) 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 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon
o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto

4

termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností.
(8) 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 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.
(9) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.
(10)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 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.
(11)Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15.
mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň
tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa ust. § 99 ods. 2
zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu
z manželov, ktorý podal priznanie.
(12)Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná pre fyzické osoby do 31. mája bežného
zdaňovacieho obdobia.
(13)Správca dane určuje, že ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,60 EUR je
splatná naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia a právnickej osobe ak
nepresahuje 165,97 EUR je táto daň splatná naraz do 31. marca bežného zdaňovacieho
obdobia.
(14)Správca dane určuje, že ak vyrubená daň fyzickej osobe presahujúca 16,60 EUR, je
splatná v dvoch rovnakých splátkach:
○ 1.splátka do 31.mája bežného zdaňovacieho obdobia
○ 2.splátka do 30.septembra bežného zdaňovacieho obdobia a právnickej osobe
presahujúca 165,97 EUR je splatná v troch rovnakých splátkach:
○ 1.splátka do 31.marca bežného zdaňovacieho obdobia
○ 2.splátka do 30.júna bežného zdaňovacieho obdobia
○ 3.splátka do 30.septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
§7
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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(2) Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes so
špeciálnym výcvikom.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(4) Základom dane je počet psov.
(5) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
(6) V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
4,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok .
(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(8) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(9) Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať označenie vlastníka
alebo držiteľa psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe názov
a sídlo), druh psa (prípadne i meno), jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa
uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa.
(10)Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia, a to do 31. marca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(11)Daňovník je povinný zakúpiť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby
psy známku nosili. Stratu známky je daňovník povinný nahlásiť do 15 dní od jej straty na
Obecný úrad v Štefanove. Za vydanie známky stanovuje obec poplatok 1,00 €.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie osobného motorového vozidla.
(2)Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Štefanov, a to:
a)hlavné a vedľajšie (miestne) komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice
po krajnicu,
b)chodníky, a iné plochy upravené pre chodcov, parkoviská, zelene ktoré sú verejne
prístupné.
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(3)Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
(4)Určeným parkoviskom na parkovanie v obci je priestranstvo vyznačené obcou ako
parkovisko.
(5)Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie:
a)umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru na mieste
určenom obcou Štefanov
b)umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
alebo iných atrakcií,
c)umiestnenie skládky,( voľne položeného stavebného materiálu, alebo palivového
materiálu)
d) parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska viac ako 6 hodín denne,
e)rozkopávka miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávanie
plánovanej údržby inžinierskych sietí /plánované opravy inžinierskych sietí sú tie, na ktoré
bolo vydané stavebné povolenie – líniové stavby/.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(6)Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(7)Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
(8)Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
(9)Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a)za užívanie verejného priestranstva podľa odst. 2 bod a) b) určuje správca dane 0,40 €
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
deň;
b)za skládku voľne položeného stavebného materiálu ( piesok, štrk a pod.) alebo
palivového materiálu( drevo , uhlie) : pri odprataní do 48 hod. – bez dane
c)pri odprataní neskôr – 0,40 € /m2/deň
d)za užívanie verejného priestranstva vyznačeného obcou ako parkovisko 0,0137 €/
m2/deň, teda ročný poplatok za parkovacie miesto je 50,-€, veľkosť jedného
parkovacieho miesta vyznačeného obcou je 10 m2
e)označené parkovacie miesta od poplatku oslobodené.
f)povolenie rozkopávky za účelom zriadenia inžinierskych sietí a ich prípojok 0,20
€/m2/deň
(10)Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(11)Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva
začalo. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
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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. Ak
užívanie verejného priestranstva skončilo, musí byť verejné priestranstvo uvedené do
pôvodného stavu najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia užívania verejného
priestranstva.
(12)Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku
daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako
osem dní. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec
zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane
podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v
oznámení. Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný
predpis.
(13)Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr 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. Daňovník môže vyrubenú daň,
ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
(14)Od dane za užívanie verejného priestranstva sú, v súlade s ust. § 36 zákona
o miestnych daniach, oslobodené:
a)užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami na
dobročinné účely.
b) užívanie verejného priestranstva parkovisko pre ZŠ s MŠ Štefanov – slúžiace pre
návštevy školy, lekára, a podujatí organizovaných v kultúrnom dome.
c)užívanie verejného priestranstva parkovisko pri ihrisku ŠFK – slúžiace pre
návštevy školy a športovo-kultúrnych podujatí na ihrisku.
d) užívanie verejného priestranstva parkovisko pred kultúrnym domom- slúžiace pre
návštevníkov podujatí organizovaných v kultúrnom dome
e)užívanie verejného priestranstva parkoviská pri cintoríne a kostole – slúžiace pre
návštevníkov kostola a cintorína.
f)užívanie verejného priestranstva - parkoviská pri obecných bytovkách – slúžiace
pre parkovanie nájomníkov bytových domov, jedno parkovacie miesto pre jeden
nájomný byt.
§9
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za
predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy
(ďalej len „predajné automaty“).
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 35 € za jeden predajný automat na jeden kalendárny rok.
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(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. 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.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie,
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vzniká
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie
splatná bez ďalšieho vyrúbenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia. Ak daňová
povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Štefanov. Písomné oznámenie
obsahuje:
a)názov firmy,
b)adresu,
c)dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d)miesto prevádzkovania a súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a)v hotovosti do pokladne Obecného úradu Štefanov,
b)bezhotovostne: bankovým prevodom, poštovou poukážkou.
(8) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ dane povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a)výrobné číslo predajného automatu,
b)ponúkaný sortiment tovaru.
§ 10
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)Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4)Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5)Sadzba dane je:
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a)35 € za jeden mechanický nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok,
b)50 € za jeden elektronický nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.
(6)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. 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.
(7)Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vzniká
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie
splatná bez ďalšieho vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(8)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(9)Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Štefanov. Písomné oznámenie
obsahuje:
a)názov firmy,
b)adresu,
c)dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d)miesto prevádzkovania a súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
(10)Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a)v hotovosti do pokladne Obecného úradu Štefanov
b)bezhotovostne: bankovým prevodom, poštovou poukážkou
(11)Na účely výberu dane je prevádzkovateľ dane povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a)výrobné číslo predajného automatu
b)ponúkaný sortiment tovaru
Časť tretia
Miestne poplatky
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 11
(1)Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok
za odpad“) sa platí za komunálne odpady ktoré vznikajú na území obce Štefanov, okrem
elektro-odpadov z domácností a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
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(2)Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Štefanov stanovuje obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení
č.2/2009.
(3)Správcom poplatku je Obec Štefanov.
(4)Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady je kalendárny rok.
(5)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
(neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček) 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 nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(6)Ak má osoba podľa odseku 5 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 5 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 alebo prechodného pobytu.
(7)Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti. Ak viacero
poplatníkov podľa odseku 5 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného
plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8)Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 5 tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(9)Sadzba poplatku je :
a)pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
stanovená vo výške 0,0548 € / na osobu a kalendárny deň /20,00 € na osobu a
kalendárny rok/.
b)pri nehnuteľnosti kde nie je prihlásený trvalý ani prechodný pobyt a nehnuteľnosti
slúžiacej na individuálnu rekreáciu, (trvale neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný
domček) vo výške 0,1095 € na kalendárny deň /40,00 € na kalendárny rok za zbernú
nádobu s objemom 120 l /
c)pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov podľa počtu zberných nádob:
•pri počte zamestnancov 1-5 120 l zberná nádoba
40,00 €/rok
•pri počte zamestnancov 6-10 240 l zberná nádoba
80,00 €/rok
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•pri počte zamestnancov 10-15 120 l +240 l zberná nádoba 120,00 €/rok
•pri počte zamestnancov 16-20 240 l +240 l zberná nádoba 160,00 €/rok
•pri počte zamestnancov 21-50 1100 l zberná nádoba
300,00 €/rok
Počet zberných nádob pripadajúcich na jednu obývanú nehnuteľnosť je uvedený v §5 odst.
2 VZN č. 2/2019. V prípade potreby si môže platiteľ zakúpiť na obecnom úrade ďalšiu
zbernú nádobu na komunálny odpad, za ktorú mu bude účtovaný poplatok podľa §11 odst.
9 písm. b).
d)za drobný stavebný odpad vo výške 0,050 € za kg odovzdaného drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín. Poplatok za drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) sa
platí vtedy, ak poplatník odovzdá tento druh odpadu na miesto určené obcou, pričom sa
poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo DSO. Poplatok uhrádza poplatník v
hotovosti do pokladne obce.
(10)Poplatok za komunálne odpady vyrubí obec platobným výmerom na celé zdaňovacie
obdobie.
(11)Splatnosť poplatku sa stanovuje do 31.03. daného roka. Obec môže určiť platenie poplatku v
splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v platobnom výmere.
Poplatok poplatník uhradí do pokladne obce alebo na účet Obce Štefanov vo VUB Senica,
IBAN SK04 0200 0000 0000 0232 1182.
(12)Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži ak poplatník preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce Štefanov o poplatok na
základe nasledujúcich dokladov:
a)potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia ( poplatok bude vypočítaný len za 60
kalendárnych dní)
b)Potvrdenie o pobyte v ubytovacom zariadení alebo v mieste práce (napríklad nájomnou
zmluvou),
c)potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí
d)potvrdením o pobyte v zahraničí
Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatok za komunálny
odpad zaplatil z titulu prechodného pobytu, alebo z titulu pobytu na inom mieste. K
odpusteniu poplatku je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za odpady v inej obci
alebo meste.
(13)Poplatník je povinný do 30 dní od dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik alebo
zánik platovej povinnosti ohlásiť obci:
a)svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti
a ak je poplatníkom osoba podľa § 13 ods. 5 písm. b) alebo c), názov alebo obchodné
meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo a miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c)ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predložiť doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(14)Obec písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku platobnej
povinnosti, uvedenú v odst. 13 na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia
ako osem dní. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí
podľa pomôcok a určí poplatok podľa sadzby.
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Časť štvrtá
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

obec

Štefanov

(2)

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho
poplatku nemá hlavný kontrolór obce Štefanov.

(3)

Miestnu daň podľa § 1 ods. 3 písm. a), b), c), d) a e) tohto nariadenia možno zaviesť,
zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 4 tohto nariadenia možno zmeniť
sadzby poplatkov len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 13
Záverečné ustanovenia

() Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu miestnych daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
() Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov dňa 11.12.2019
uznesením č. 85/2019.
() Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Štefanov č.1/2013 zo dňa 12.12.2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu na území obce Štefanov a to
vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.
() Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo Štefanov.

Všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

() Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

.12.2012
......................................................
František Chudý
starosta obce
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