NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016
Obce Trenčianska Teplá
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Trenčianska Teplá na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, 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 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y d á va
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trenčianska Teplá.
ČASŤ I
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky určovania,
ukladania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“).
2. Obec ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
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.
3. Obec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa bodu 2. a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
5. Územím Obce Trenčianska Teplá sa rozumie katastrálne územie Trenčianska Teplá a
katastrálne územie Dobrá (ďalej len obec).
6. Spôsob vyberania miestnych daní a miestneho poplatku:
a) bezhotovostne:
1. poštovou poukážkou,
2. prevodným príkazom,
b) v hotovosti do pokladne obecného úradu.
7. Výšku dane a miestny poplatok vyrubí správca dane (obec) rozhodnutím.

ČASŤ II
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“).
DAŇ Z POZEMKOV
Článok 3
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení:
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 vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
Článok 4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov podľa článku 3. písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 podľa prílohy č.1 zákona
o miestnych daniach.
2. Základom dane z pozemkov podľa článku 3. písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m² podľa prílohy č.2 zákona o
miestnych daniach .
3. Základom dane z pozemkov podľa článku 3. písm. d), je hodnota pozemku, ktorý nie je
ohodnotený znaleckým posudkom určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty
pozemku určenej správcom dane 0,15 €/ m².
Článok 5
Sadzba dane
Správca dane v súlade s ust. § 8 odst. 2 zákona o miestnych daniach určuje pre pozemky na území
obce Trenčianska Teplá ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady , trvalé trávnaté porasty
0,40 %,
b) záhrady
0,30 %,
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
0,30 %,
e) stavebné pozemky
0,50 %.
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Článok 6
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
DAŇ ZO STAVIEB
Článok 7
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom alebo
ukotvené pilótami, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie
nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané
kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala
užívať.
Článok 8
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
Článok 9
Sadzba dane
1. Správca dane určuje v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci 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
administratívu
0,25 €/m²,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,50 €/m²,
d) samostatne stojace garáže
0,20 €/m²,
e) stavby hromadných garáží
0,20 €/m²,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,20 €/m²,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,00 €/m²,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,00 €/m²,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,50 €/m².
2. Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach pri viacpodlažných
stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,05 € za každé ďalšie
nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Článok 10
Výpočet dane zo stavieb
Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach.
DAŇ Z BYTOV
Článok 11
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce sú byty a nebytové priestory,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby.
Článok 12
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².
Článok 13
Sadzba dane
Správca dane v súlade s § 16 ods. 3 určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za
každý aj začatý m² podlahovej plochy nasledovne:
a) byty v bytových domoch
0,20 €/m²,
b) nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
0,20 €/m² ,
c) nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú
činnosť
1,00 €/m² ,
d) nebytové priestory slúžiace ako garáž
0,20 €/m².
Článok 14
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie v zmysle §17 odst. 2 Zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov od dane z pozemkov, stavieb a bytov:
a) pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny,
b) pozemky a stavby užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) stavby alebo ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví
a náboženských spoločností, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských
spoločností, ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
e) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
f) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov.
2. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie úľavy dane z
pozemkov, stavieb, bytov a garáží je viac ako 70 rokov.
3. Správca dane ustanovuje úľavu podľa ods. 2 vo výške 25 % v prípade, ak sa pozemky a
stavby nevyužívajú na prenájom alebo na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.
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4. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov parc. č. 1938, 6555/1 v správe SPF – SR
v k. ú. Trenčianska Teplá.
Článok 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností,
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.
Článok 16
Vyrubovanie dane
Na vyrubovanie 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, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
ČASŤ III
DAŇ ZA PSA
Článok 17
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 18
Základ a sadzba dane
1. Základom dane je počet psov.
2. Sadzba dane sa určuje za rok nasledovne:
- v rodinných domoch 7 € za jedného psa,
- v bytových domoch 17 € za jedného psa.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
3. Správca dane ustanovuje úľavu vo výške 50 % pre majiteľov psov, ktorí dovŕšia 70 rokov
v danom roku.
4. Správca dane ustanovuje úľavu vo výške 100 % pre majiteľov, ktorí sú držiteľmi preukazu
ZŤP/ZŤP-S.
5. Ak daňovník podľa ods. 3 a 4 vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného
psa. Uvedené neplatí v prípade psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ
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preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Článok 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 18 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane
2. 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.
3. 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.
4. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obci, ktorej náležitosti rieši
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianska Teplá č. 6/2004 o podmienkach chovu a držania
psov na území obce.
ČASŤ IV
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 20
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej šírke a v šírke od krajnice
po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d) trhovisko.
2. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné odstavenie motorového vozidla
v obci sú:
a) odstavná plocha – ul. A. Hlinku pri obytnom dome č. 1451,
b) odstavná plocha – ul. A. Hlinku pri obytnom dome č. 1447, 1448,
c) odstavná plocha – ul. Žilinská pred prevádzkou HORKA,
d) odstavná plocha – ul. Mayerova pri obecnom úrade,
e) odstavná plocha – ul. Mayerova pri obytných domoch č. 388, 389, 390, 404, 405,
f) odstavná plocha – ul. Cukrovarská pri obytnom dome č. 319.
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné odstavenie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia , zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé odstavanie motorového vozidla mimo vyhradenej odstavnej plochy.
5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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Článok 21
Základ a sadzba dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,40 €/m2/deň,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu
0,05 €/m2/deň,
c) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií
0,05 €/m2/deň,
d) skladovanie tuhých palív
0,20 €/m2/deň,
e) trvalé odstavenie motorového vozidla nad 3,5 t mimo vyhradenej
odstavnej plochy
1,70 €/deň,
f) poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach
pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa)
0,02 €/m2/deň,
g) plochy rozkopávky (šírka a dĺžka) na miestnych komunikáciách,
chodníkoch a zelene.
0,05 €/m2/deň.
Článok 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Článok 23
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. 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.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi 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.
ČASŤ V
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 24
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom,
byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
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Článok 25
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 26
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 27
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.
Článok 28
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je
povinný podať správcovi dane oznámenie o prevádzkovaní tohto zariadenia a vyplniť
„Registračný list k dani za ubytovanie“ (príloha č. l). V prípade, že daňová povinnosť vznikne,
zanikne alebo dôjde k zmene údajov uvedených v registračnom liste v priebehu kalendárneho
roka, je platiteľ dane povinný uvedený vznik, zánik alebo zmenu skutočností oznámiť
správcovi dane do 30 dní odo dňa kedy nastali.
2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
v ubytovacom zariadení.
3. Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu
ubytovaných.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane „Daňové priznanie k dani za ubytovanie“
(príloha č. 2) v lehote do 15. dňa po skončení štvrťroka.
5. Platiteľ dane je povinný predkladať pri odvádzaní dane za ubytovanie kópiu evidencie
ubytovaných hostí a poskytnutých úľav.
Článok 29
Lehota a spôsob odvodu dane
1. Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť správcovi dane v lehote najneskôr
do 15. dňa po skončení štvrťroka.
Článok 30
Oslobodenie od dane
1. Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
 deti do 15 rokov veku,
 držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
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ČASŤ VI
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 31
Predmet dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
Článok 32
Základ a sadzba dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.
2. Ročná sadzba dane je 34 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Článok 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
3. 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.
4. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na obecný úrad. Písomné oznámenie pri vzniku i zániku daňovej
povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu predajného automatu (názov, výrobné číslo predajného automatu, druh
predávaného tovaru),
c) miesto prevádzkovania,
d) dátum začatia prevádzkovania,
e) dátum ukončenia prevádzkovania,
f) nájomnú zmluvu v prípade prenajatia priestorov.
5. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu každého
predajného automatu osobitne v rozsahu podľa článku 27 ods. 4 tohto VZN.
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ČASŤ VII
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 34
Predmet dane
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.
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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Článok 35
Základ a sadzba dane
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2. Ročná sadzba dane je 200 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Článok 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
3. 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.
4. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na obecný úrad. Písomné oznámenie pri vzniku i zániku daňovej
povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu nevýherného hracieho prístroja (názov, výrobné číslo hracieho prístroja),
c) miesto prevádzkovania,
d) nájomnú zmluvu,
e) dátum začatia prevádzkovania hracieho prístroja,
f) dátum ukončenia prevádzkovania hracieho prístroja.
5. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu každého
nevýherného hracieho prístroja osobitne v rozsahu podľa článku 30 ods. 4 tohto VZN.
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Článok 37
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie
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 správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej
z nich podľa stavu k 1. 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 tejto
dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej
povinnosti.
3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 – 3 tohto článku a stane sa
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene
druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa ods. 1 tohto článku.
5. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 - 3 tohto článku a daňová povinnosť k
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z
nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
6. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 - 3 tohto článku, je povinný podať čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému
správcovi dane.
7. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
8. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového
priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na
vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie
alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
9. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z
nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje
na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z
nich. Dodatočným priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby.
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Článok 38
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane
za nevýherné hracie prístroje
1 Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na
celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
2 Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi,
ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tomu z manželov,
ktorý podal príslušné priznanie.
3 . Správca dane určuje sumu dane, ktorú nebude vyrubovať najviac v úhrne do sumy 3 €.
Článok 39
Splatnosť a platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených
správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá
bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky.
ČASŤ VIII
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 40
Úvodné ustanovenie
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky pre vyberanie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce, sadzbu poplatku, dĺžku obdobia na ktoré sa určuje
poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, pri množstvovom zbere spôsob, formu, miesto na
zaplatenie poplatku, prípady keď možno žiadať o zníženie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie
zníženia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
3. 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 nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
4. Ak má osoba podľa ods. 3 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
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platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 3 písm. a) 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. Ak má osoba
podľa ods. 3 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 3 písm. c)
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje
množstvový zber v príslušnej časti obce.
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa ods. 3, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
6. Obec stanovuje, že v určených prípadoch poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) 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
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
8. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 3 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.
9. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 3 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Článok 41
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je:
a) 0,06301 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 23 €/rok za fyzickú osobu s trvalým alebo
prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch komplexnej bytovej
výstavby,
b) 0,03150 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 11,50 €/rok za fyzickú osobu, ktorá nie je
podnikateľom, trvalý pobyt má v obci a má dôvodný prechodný pobyt mimo obce (ktorá
študuje alebo pracuje a je ubytovaná mimo územia obce, pri nehnuteľnosti alebo
byte slúžiacom na rekreačné účely),
c) 0,053 €/kg resp. 0,027 €/l (dm³) drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
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2. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby – množstvový zber:
a) 0,032 € za jeden liter u 120 l zbernej plastovej nádoby
- frekvencia vývozu 1/14, t. j. 100 €/rok,
b) 0,011 € za jeden liter u 1100 l zbernej plastovej nádoby
- frekvencia vývozu 1/7, t. j. 665 €/rok.
3. Na území obce je zavedený množstvový zber u fyzických a právnických osôb oprávnených na
podnikanie. Je potrebné, aby tieto komunálne odpady a drobné stavebné odpady až do ich odvozu
boli vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo inými nežiaducimi únikmi.
4. Obec poplatok zníži na sumu uvedenú v čl. 33 ods. 1 písm. b) na obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu štúdia alebo zamestnania mimo obec,
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
5. O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením
a doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti do 31. 1. kalendárneho roka alebo do
30 dní od vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku.
6. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa čl. 33 alebo môže poplatok
odpustiť.
Článok 42
Určenie poplatku
1. U fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré sú napojené na množstvový zber
určí sa poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
2. U fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré nie sú napojené na množstvový zber
určí sa poplatok ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
3. U fyzických osôb (nie je zavedený množstvový zber) sa určí poplatok ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať.
4. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré
tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti,
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b) priemerného počtu
1) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto
počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
2) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto
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poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom
období priemerný počet podľa prvého bodu.
5. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 3 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať svoju činnosť, alebo,
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa
§ 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné
postupovať podľa písm. a),
c) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca zdaňovacieho obdobia.
Článok 43
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len “identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj
identifikačné za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2
písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
3. Takými dokladmi sú:
- študenti denného štúdia študujúci mimo trvalého pobytu – potvrdenie o návšteve školy alebo
ubytovacieho zariadenia, výška úľavy je 50%,
- študenti študujúci v zahraničí – potvrdenie o štúdiu v zahraničí, výška úľavy je 75%,
- občania pracujúci v zahraničí – platné vízum, pracovné povolenie alebo pracovná zmluva,
výška úľavy je 75 %,
- občania ženatí/vydaté v zahraničí – potvrdenie o pobyte v zahraničí alebo čestné prehlásenie
rodinných príslušníkov o pobyte, výška úľavy je 75 %,
- držitelia preukazu ZŤP-S, výška úľavy je 25 %,
- fyzické osoby žijúce alebo pracujúce mimo trvalého pobytu, avšak na území SR – potvrdenie
z mestského alebo obecného úradu o prihlásení za platcu poplatku za odpad, nájomnú zmluvu
resp. zálohový predpis od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je zrejmé, že poplatník uhrádza
aj poplatok za odpad, výška úľavy je 75 %.
Článok 44
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v dvoch
rovnakých splátkach. Prvá splátka najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia a druhá splátka je splatná do 31. augusta kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok
vyrubuje.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
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zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo ods. 2.
4. Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného
úradu.
Článok 45
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok 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.
2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Článok 46
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ toto VZN neobsahuje osobitnú právnu úpravu 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 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Trenčianska Teplá
č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v Obci Trenčianska Teplá a dodatky k tomuto VZN.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2016
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
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Príloha č.1

OBEC

TRENČIANSKA

TEPLÁ

REGISTRAČNÝ LIST K DANI ZA UBYTOVANIE

VZNIK

ZMENA

ZÁNIK

Ku dňu: ............................
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa zariadenia:
......................................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
IČO: ............................................................. DIČ: .....................................................................
Banka: ........................................................ Číslo účtu: ............................................................

Názov ubytovacieho zariadenia: ..................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Kategória zariadenia: ...................................................................................................................
Ubytovacia kapacita: ...................................................................................................................
Zodpovedná osoba, funkcia: .......................................................................................................
Číslo telefónu: .............................................................................................................................
Dátum začatia prevádzkovania: ...................................................................................................
Dátum ukončenia prevádzkovania: .............................................................................................

Trenčianska Teplá dňa ...............................

............................................................
podpis a pečiatka zodpovednej osoby
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Príloha č. 2

OBEC

TRENČIANSKA

TEPLÁ

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI ZA UBYTOVANIE
Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia: .................................................................................
......................................................................................................................................................
IČO: ........................................................... DIČ: ......................................................................
Banka: ....................................................... Číslo účtu: .............................................................
Názov ubytovacieho zariadenia: ..................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Kategória zariadenia: .................................................... Ubytovacia kapacita: ...........................
Zodpovedná osoba: ....................................................... Číslo telefónu: ....................................
Obdobie od: .......................................................... do: ...............................................................

Počet všetkých ubytovaných osôb
Počet prenocovaní celkom
Počet oslobodených
Počet ubytovaných s daňovou povinnosťou
Počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti
Daň za ubytovanie (počet prenocovaní x sadzba dane)
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane za ubytovanie a vybratú daň uhraďte na číslo účtu
IBAN: SK0756000000000676370001 najneskôr do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho
štvrťroka.

Vyhlasujem, že všetky údaje v uvedenom daňovom priznaní sú správne a úplné.

Trenčianska Teplá dňa ...............................

............................................................
podpis a pečiatka zodpovednej osoby
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