Všeobecne záväzné nariadenie
obce Špania Dolina č. 1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona 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 o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo
na tomto:
všeobecne záväznom nariadení

Prvá časť
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“)Obec Špania Dolina
(ďalej len „správca dane“):
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“),
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
d) podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

§2
Druhy miestnych daní
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Správca dane ukladá od 1. januára 2021 na svojom území tieto miestne dane:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.

2)Správca dane ukladá od 1. januára 2021 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Druhá časť
§3
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“ ).

Daň z pozemkov
§4
Hodnota pozemku
1.
2.
3.
4.

Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy na 0,0647 € za 1 m2,
Správca dane ustanovuje hodnotu trvalých trávnych porastov na 0,0166 € za 1 m2,
Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,0859 € za 1 m2,
Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 13,27 € za 1 m2.

§5
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa §8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25%.
1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci
u pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25 % zo
základu dane,
b)záhrady na 2,1% zo základu dane,
c)zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 3,0 % zo základu dane,
d)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 2,0% zo základu dane,
e)stavebné pozemky na 3,0% zo základu dane.

3. Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v písm. a) až e) tohto
odseku, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu (rašelina,
bahno, kameň, štrk a piesok) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo

slnečnej energie a na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb ročnú sadzbu dane:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25% zo
základu dane,
b)záhrady na 5,0 % zo základu dane,
c)zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 4,0% zo základu dane,
d)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 1,2 % zo základu dane,
e)stavebné pozemky na 3,0% zo základu dane.

Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1)Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a)stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu na 0,40 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b)stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu na 0,16 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c)chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 1,30 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
d)samostatne stojace garáže na 0,16 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e)priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 1,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f)stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,28 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g)ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 1,32 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia u:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia,
d) samostatne stojace garáže v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,33 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume .0,33 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2)Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
a) bytov na 0,20 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov na 0,20 € za každý začatý m2 podlahovej plochy
nebytového priestoru.

§8
Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti
Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové
háje a rozptylové lúky.

§9
Zníženie od dane z nehnuteľnosti
1)Správca dane ustanovuje zníženie dane o 35 % zo stavieb na bývanie a bytov vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie v obci
Špania Dolina.

2) Nárok na zníženie dane podľa ods. 1 tohto ustanovenia sa uplatňuje v priznaní k dani
po predložení dokladu preukazujúceho dôvod na zníženie dane ( listinná žiadosť, obec
overí trvalý pobyt fyzickej osoby )

§ 10
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať
1) Správca dane určuje, že daň bude vyrubovať v každej hodnote.

§ 11
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
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 do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k1. januáru zdaňovacieho obdobia.
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 dani, ku ktorej vznikla povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.
3)Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri
nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia
o dedičstve.
4)Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím.

Tretia časť
daň za psa
§ 12
1)Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou, ktorá je:
a)vlastníkom psa alebo
b)držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

2)Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
3)Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho
preukazu
- údaje o psovi a vlastníkovi psa
- očkovanie proti besnote
- pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu utratenia psa u veterinára potvrdenie
od veterinára o utratení.
4.Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok 10,00 €. Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
5.Správca dane od dane oslobodí vlastníka alebo držiteľa len jedného psa, ak je držiteľom
preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý)alebo preukazu
ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom). K uplatneniu oslobodenia od dane je
potrebné predložiť kópiu preukazu ŤP, ŤZP, ŤZP/S.
6.Správca dane ustanovuje, že od dane za psa oslobodí po dobu 24 mesiacov psa, ktorého
daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice alebo zo združenia, ktorého
činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat
(ďalej len „útulok). Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení
psa do evidencie, podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona a predložení dokladu
o osvojení psa z útulku. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca
po nadobudnutí psa z útulku.

§ 13
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
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 do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k1. januáru zdaňovacieho obdobia
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 dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.
3)Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

4)Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie
jedným rozhodnutím.

Štvrtá časť
daň za užívanie verejného priestranstva
§ 14
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2.Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
4.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2
Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania
verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva ,
kde oznámi všetky podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.

§ 15
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a)za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného
zariadenia 2,00 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b)za umiestnenie skládky palivového dreva, ktorej doba umiestnenia bude dlhšia ako
2 týždne 0,05 € za m2 za každý aj začatý deň.
c)za umiestnenie stavebného zariadenia alebo inej skládky ako palivového dreva 0,50
€ za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d)za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1,65 €
za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
e)za umiestnenie skládky stavebného odpadu 0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň,

f)za trvalé parkovanie vozidla motorového vozidla do celkovej hmotnosti do 3,5 tony
0,30 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
g)za trvalé parkovanie vozidla motorového vozidla do celkovej hmotnosti nad 3,5 tony
1,65 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

Piata časť
daň za ubytovanie
§ 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 1,00 € na osobu a prenocovanie.

§ 17
Náležitosti, lehoty a iné podrobnosti oznamovacej povinnosti dane
za ubytovanie
1)Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
prechodné ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi
dane, za ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkuje na území obce minimálne tieto údaje :
a) názov a adresu ubytovacieho zariadenia,
b) kategóriu ubytovacieho zariadenia,
c) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho
zariadenia,
d) zmeny oznámených skutočností v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
nastali,
e)zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia,
f)daňovú povinnosť za predchádzajúci štvrťrok na tlačive „ Štvrťročné oznámenie
vyúčtovania dane za ubytovanie „ do 10 kalendárneho dňa po skončení štvrťroka,
g)ubytovaciu kapacitu a počet lôžok v zariadení.
2)Platiteľ dane na základe výzvy správcu dane je povinný sa vyjadriť k daňovej
povinnosti a predložiť potrebné doklady preukazujúce údaje, uvedené v štvrťročnom
oznámení

3) Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba (nepodnikajúca), poskytujúca odplatné
prechodné ubytovanie v súkromní, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti nahlásiť
správcovi dane okrem údajov uvedených v bode 1) tohto ustanovenia :
a)meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu ( ak sa
platiteľ nezdržiava na adrese trvalého pobytu ), rodné číslo, dátum narodenia a kontaktné
údaje.
4)Platiteľ dane, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca alebo iná
osoba, poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v zariadení, je povinná v rámci
oznamovacej povinnosti nahlásiť správcovi dane okrem údajov uvedených v bode 1 tohto
nariadenia:
a)obchodné meno, názov platiteľa dane, IČO, DIČ, sídlo, miesto podnikania
a kontaktné údaje.

§ 18
Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie, rozsah a spôsob vedenia
evidencie na účely dane za ubytovanie
1) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej
forme( ďalej len „kniha“ ) na účely dane za ubytovanie, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,
dátum narodenia ubytovanej osoby,
číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu
deň príchodu,
deň odchodu
počet ubytovaných v danom štvrťroku ,
počet prenocovaní každého ubytovaného,
počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom štvrťroku.

2) Údaje uvedené v odseku 1 tohto nariadenia je platiteľ dane povinný zapisovať do knihy
v deň ubytovania, okrem údaju o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania ( deň
odchodu daňovníka ) je platiteľ povinný vyznačiť v knihe ihneď po odchode daňovníka
z ubytovacieho zariadenia.
3) Platiteľ dane je povinný viesť pre účely dane z ubytovania samostatnú knihu podľa ods.1
tohto ustanovenia za každé ubytovacie zariadenie na území obce.

§ 19
Spôsoby vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, spôsob
a lehota jej odvodu

1. Daň za ubytovanie odvádza platiteľ dane na účet Obce Špania Dolina alebo
v hotovosti priamo do pokladne obce bez vyrubenia.
2. Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení štvrťroka podľa
oznámenia „Štvrťročné oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie„ za príslušný
štvrťrok, ktoré je platiteľ povinný predložiť správcovi dane v lehote určenej
v §17 odst.1 písm. f) tohto nariadenia.
3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí minimálne názov ubytovacieho
zariadenia, sadzbu dane za ubytovanie v zmysle tohto všeobecne záväzného
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy a do kedy bolo prechodné
ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane za ubytovanie.
4. Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely
5 rokov od vystavenia potvrdenia.

Šiesta časť
Daň za predajné automaty
§ 20
Sadzba dane za predajné automaty
Sadzba dane sa stanovuje na 70,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 21
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
1. Platiteľ je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste ( identifikácia
automatu ),kde vyznačí minimálne: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,
sídlo, IČO, telefónne číslo na prevádzkovateľa, dátum začatia prevádzky automatu
na území obce, výrobné číslo a druh automatu.
2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázateľnú evidenciu predajných
automatov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený
na území obce:
•

a) druh a názov predajného automatu,
druh tovaru,
b) výrobné číslo predajného automatu,
c) identifikačné číslo predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania automatu,
e) adresa miesta prevádzkovania predajného automatu, vrátanie umiestnenia
f) dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju
doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

Siedma časť
daň za nevýherné hracie prístroje
§ 22
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a)160,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 60,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 15,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 15,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 15,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 15,00 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g)
a kalendárny rok.

§ 23
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
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:
a)
b)
c)
d)
e)

deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť
pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

§ 24
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi
dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Ôsma časť
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 25
Sadzba a spôsob zaplatenia poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0671 € za osobu a kalendárny
deň, alebo 24,50 € ročne pri nezavedenom množstvovom zbere.
b) 0,078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.
4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
3) Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov.
4) Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok za komunálny odpad
a) - v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) - bezhotovostným prevodom na účet správcu dane na číslo účtu SK58
5600 0000 0012 1243 9001, vedený v Prima banka Slovensko a.s. pobočka Banská Bystrica,
- poštovou poukážkou.

§ 26
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm.
a) až d) tohto odseku:
a)poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať 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,
c)právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

2) Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 26 tohto
nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 1 tohto nariadenia písomne
u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

§ 27
Podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku alebo jeho
pomernej časti
1. Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa §
82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo
jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
ustanovených v § 26 ods. 1 na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady ustanovené v § 28 ods.2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
a) výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
b) výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
c) prechodného pobytu v inej obci,
d) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
e) výkonu trestu odňatia slobody,
f) že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu
obce Špania Dolina podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
2) Žiadosť o zníženie poplatku je podaná platiteľom poplatku ( „ďalej len „daňový subjekt„)
na príslušné zdaňovacie obdobie. Žiadosť sa podáva za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť. V žiadosti daňový subjekt uvedie poplatníka a obdobie, na ktoré si uplatňuje zníženie
poplatku za komunálny odpad.
3) K žiadosti daňový subjekt predloží hodnoverný doklad, ktorý musí obsahovať dátum
od kedy do kedy sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce Špania Dolina (
podmienkou v zmysle zákona je, že poplatník sa musí zdržiavať mimo územia obce viac ako
90 dní v príslušnom zdaňovacom období).
Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období. Predloženie dokladu, ako
dôkaz preukazujúci pobyt poplatníka mimo obce v príslušnom zdaňovacom období, pri správe
daní a poplatkov je na strane daňového subjektu.
4)Ak z dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Špania
Dolina, správca dane môže vyzvať daňový subjekt na doplnenie, resp. predloženie iného
dokladu. Daňový subjekt je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote predložiť iný
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.

5)Daňový subjekt predkladá doklad v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje
vrátane prekladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky ( okrem dokladu vystavenom
v českom jazyku ).
6) Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
7) Žiadosť a predložené doklady podáva daňový subjekt písomnou formou osobne na obecný
úrad, alebo poštovým doručovateľom na adresu obecného úradu, alebo elektronicky
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

§ 28
Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1)Ak poplatník požiada v zmysle § 27 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1,
správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
a)fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b)fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať 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,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré
preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.

§ 29
Odpustenie poplatku pri pobyte v zahraničí
1)Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, ak poplatník
v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí.
2)Pre účely odpustenia poplatku za komunálny odpad podľa tohto ustanovenia, sa
za dlhodobo považuje pobyt poplatníka v zahraničí počas celého príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3)Doklady, ktoré daňový subjekt ( platiteľ poplatku ) predkladá každoročne k žiadosti
o odpustenie poplatkovej povinnosti podľa tohto ustanovenia sú :
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu v zahraničí ( nie pracovná zmluva ) alebo
b) zahraničný živnostenský list alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v zahraničí
vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo

c) potvrdenie príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej
farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
d) potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
f) potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
g) potvrdenie o dennom štúdiu v zahraničí ( za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia
a za akademický rok od 1.septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31.augusta
nasledujúceho zdaňovacieho obdobia )alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho
zdaňovacieho obdobia alebo
h)potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí, ak poplatník nevie
predložiť potvrdenie podľa ods. 3 písm. a) až g) tohto ustanovenia.

§ 30
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Špania Dolina č. 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené
uznesením č. 64/2015 dňa 16.12.2015.
2) Ruší sa dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Špania Dolina
č. 1/2015, schválené uznesením č. 53/2019 dňa 12.12.2019.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Špania Dolina na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 uznesením č. 85/2020
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
V Španej Doline, dňa 15.12.2020

...........................................................
Mgr. Martina Wilhelmerová
starosta obce

