Návrh
Obec Tovarníky
Všeobecne záväzného nariadenia obce Tovarníky č. 5/2014 o miestnych daniach
Časť 1
Čl. 1
Predmet úpravy
Obec Tovarníky na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a v znení
neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva ako správca dane všeobecne
záväzné nariadenie ustanovujúce miestne dane.
Čl. 2
Druhy miestnych daní
Obec Tovarníky ukladá nasledovné miestne dane :
a) daň z nehnuteľnosti
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
Časť 2
Daň z nehnuteľnosti
Čl. 3
Základ a sadzba dane z pozemkov
1. Určenie základu dane :
a) základom dane z pozemkov pre predmet dane uvedený v bode 2 a) je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2 podľa prílohy č. 1 zákona o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z.
b) základom dane z pozemkov pre predmet dane uvedený v bode 2 d) je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov m1 a hodnoty pozemku
zistenej na 1m2 podľa platných predpisov a stanovení všeobecnej hodnoty majetku
(zák. č. 382/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku č. 492/2204 Z. z.)
c) základom dane z pozemkov pre predmet dane uvedený v bode 2b), 2c) a 2e) je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z.
d) základom dane z pozemkov pre predmet dane uvedený v bode 2f) je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného
stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2204
Z. z. pre stavebné pozemky.
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e) správca dane ustanovuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy vo výške 0,0476 €/m2.
2. Sadzby dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne :
Predmet dane
Základ dane
a)orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
d)lesné pozemky na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané plochy
e)stavebné pozemky
f)pozemok na ktorom sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a
poskytovaniu služieb

Ročná sadzba

(1a)
(1c)

0,40 %
0,50%

(1c)

0,50%

(1b)
(1c)

2,00%
1,00%

(1d)

0,40%

Čl. 4
Sadzby dane zo stavieb
1. Ročná sadzba dane každý aj začatý m2 zastavanej plochy je :
a) 0,12 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,12 € za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,60 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,22 € za samostatne stojace garáže
e) 0,22 € za stavby hromadných garáži
f) 0,22 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 1,10 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
h) 1,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.
i) 1,10 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
2. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za podlažie v sume 0,05 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Čl. 5
Sadzba dane z bytov a nebytových priestorov
Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške
a) 0,12 € za byty
b) 0,12 € za nebytové priestory
Čl. 6
Oslobodenie od dane
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky , na ktorých sú cintoríny, kolumbária,
urnové háje a rozptylové lúky
2. Od dane zo stavieb sú oslobodené stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
založené, alebo zriadené na podnikanie, ak sú tieto stavby užívané na účely
poskytovania sociálnej starostlivosti, alebo kultúrno-vzdelávacích služieb.
ČASŤ 3
Daň za psa
Čl. 7
Sadzba dane
Sadzba dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok je 7,80 €.
ČASŤ 4
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 8
Vymedzenie predmetu dane
1. V obci Tovarníky sa za verejné priestranstvo považujú všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Tovarníky, ktoré nie sú prenajaté na základe nájomnej zmluvy.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie predajného zariadenia,
tovaru na trhových miestach osadených predajnými stojmi, zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, na propagačné a prezentačné účely, zariadení staveniska, cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie letnej terasy, stavebného materiálu a skládky.
Čl. 9
Sadzba dane
1. Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne :
a) 0,50 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) 0,50 € za umiestnenie predajného zariadenia,
c) 0,20 € za umiestnenie stavebného zariadenia
d) 1,00 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) 0,20 € za umiestnenie skládky
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Čl. 10
Oslobodenia od dane
Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby
užívajúce verejné priestranstvo pre účely usporiadania kultúrnych, športových akcií, akcií verejne –
prospešného charakteru bez vyberania vstupného.
ČASŤ 5
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 11
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,40 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 12
Evidencia a oznamovacia povinnosť
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do
15 dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane fyzická osoba – nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie
v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť :
- meno priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo resp. dátum narodenia ak
ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 Z. z., a adresu
a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľ dane , ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť :
- obchodné meno, IČO sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
- ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi
na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu a kontaktné údaje,
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 Z. z., adresu
a názov ubytovacieho zariadenia., celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
Čl. 13
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená
a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov
o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).
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2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa
odseku 1.
3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu v zmysle platného
všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy do kedy
bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.
Čl. 14
Spôsob a lehota odvodu dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane a vybratú daň odvedie obci
Tovarníky štvrťročne do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka za predchádzajúci
štvrťrok, pričom termíny sú nasledovné :
a) za I. štvrťrok do 15. 4. bežného roka
b) za II. štvrťrok do 15. 7. bežného roka
c) za III. štvrťrok do 15.10. bežného roka
d) za IV. štvrťrok do 15. 1. nasledujúceho roka
2. Spolu s odvodom dane predloží obci Tovarníky výkaz o vybratej dani, ktorý bude obsahovať
údaje o počte hostí, počte prenocovaní a vybratej dani.
3. Daň za ubytovanie je možno uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
prevodom vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo hotovostnou platbou
v pokladni Obecného úradu.
ČASŤ 6
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 30 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Čl. 17
Spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane a spôsob identifikácie
predajných automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp.
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné
číslo,
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
ČASŤ 7
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 48 €.
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ČASŤ 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 20
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzne nariadenie Obce Tovarníky č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. 21
Účinnosť
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 o miestnych daniach sa Obecné
zastupiteľstvo v Tovarníkoch uznieslo dňa ................. uznesením č. ............/2014 a toto všeobecne
záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015.

Návrh VZN zverejnený dňa : 25. 11. 2014
zvesené dňa :
VZN po schválení zverejnené dňa :
zvesené dňa :

Ing. Marián Nováčik
starosta obce
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