NÁVRH
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

č. 3/2012

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
na území obce

MOTEŠICE

/a územne príslušná časť – obec Peťovka/
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I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) 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 MOTEŠICE
(2) Obec MOTEŠICE na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
(3) Obec MOTEŠICE na svojom území ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny
rok.

II. č a s ť
MIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 2
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/
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§3
Daň z pozemkov
1.) Daňovníkom dane z pozemkov sú :
a.)vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
b.)správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku
vo vlastníctve obce, alebo vyššieho územného celku, zapísaného
v katastri
2.) Daňovníkom dane z pozemkov je :
a.)fyzická osoba alebo právnická osoba
b.)nájomca ak:
- nájomný vzťah trvá alebo má trvať 5 rokov a nájomca je:
- zapísaný v katastri
- má v nájme pozemky spravované Slov. pozem. fondom

§4
Základ dane
l.)

Základom dane

z pozemkov

pre pozemky:

orná pôda, chmeľnice,

vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej
v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty
pozemku získanej na 1 m2 podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch

a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov

a vyhlášky

Min.

spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3.) Základom dane z pozemkov pre pozemky: záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy

je hodnota pozemku určená

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č.2 , zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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4.)

Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok

uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých
parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

§5
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty

0,90 % zo základu dane,

b/ záhrady

0,80 % zo základu dane,

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,80 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy

1,20 % zo základu dane,

e/ stavebné pozemky

0,80 % zo základu dane,

Hodnota pozemkov podľa prílohy č.1 a č.2 k zákonu č. 582/2004 Z.z je :
Katastrálne územie:
Dolné Motešice :

Horné Motešice:

Peťovka:

orná pôda:

0,2808€/m2

TTP:

0,0242€/m2

lesný pozemok:

0,0744 €/m2

orná pôda:

0,2897€/m2

TTP:

0,0361€/m2

lesný pozemok:

0,0485 €/m2

orná pôda:

0,0647€/m2

TTP:

0,0175€/m2

lesný pozemok:

0,0551 €/m2

Katastrálne územia Horné Motešice, Dolné Motešice a Peťovka:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy:

1,32 €/m2

stavebné pozemky: 13,27 €/m2
lesný pozemok:

0,1378€/m2
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§6
Daň zo stavieb
1.) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná:
a.) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu

0,07 €/m2

pre hlavnú stavbu
b.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

0,30 €/m2

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c.) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na

0,30 €/m2

individuálnu rekreáciu
d.) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných

0,25 €/m2

garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené
mimo bytových domov
e.) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

0,40 €/m2

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
f.) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie

0,70 € /m2

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
g.) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)

0,07 €/m2

Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 01. januáru
zdaňovacieho obdobia.
2.) Sadzba dane podľa § 6 ods.1 bodu a, c ,e ,f tohto VZN sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o 0,07 €

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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§7
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.

§8
Daňové priznanie
1.) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho
po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre
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.
(2)

Fyzická

osoba

alebo

právnická

osoba

v priebehu

príslušného

zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť 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.
(3) 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, ak tento zákon neustanovuje inak a
v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností

rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje

zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
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.
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(4) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
výpočet dane.
(5) 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 je
povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je
daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje
podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

§9
Vyrubenie a platenie dane
Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí každoročne správca dane .
Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane určuje splatenie vyrubenej dane pri platbách nad 332 €
v dvoch splátkach:


prvá splátka dane je splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia



druhá splátka dane je splatná do 30. októbra kalendárneho roka

§ 10
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.
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III. č a s ť
Daň za psa
§ 11
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný /držaný,
prechovávaný/ 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 na sprevádzanie nevidomej osoby,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

§ 12
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo je
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 13
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 5 € za jedného psa na kalendárny rok.
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§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 16
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) 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.
(2) Vznik daňovej povinnosti daňovník oznámi podaním daňového priznania.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie vyrubená
rozhodnutím spolu s ostatnými daňami.
(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 .

§ 17
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§ 18
Vyrubenie a spôsob vyberania dane
1) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti.
(2) Spôsoby vyberania dane
a.) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b.) na účet obce Motešice vedeného v pobočka Prima banky , číslo účtu
0606241001/5600
(3) Podmienky držania psov upravuje zákon číslo 282/2002 Zb., ktorý je
zapracovaný vo všeobecne záväznom nariadení č. 2/2012 samostatne.
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IV. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 19
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Motešice, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej
svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na
celom území obce,
c/ námestia – priestor pred kultúrnym domom Horné Motešice aj ako trhové
miesto vedľa Centrálnej zóny Motešice pri obecnom úrade.
d/ priestranstvo križovatky miestnych ciest pri oznamovacej tabuli v centre
Dolných Motešíc, pri rod.domoch s.č. 47 a s.č. 25 - ako trhové miesto
e/ priestranstvo pred obecnou budovou s.č. 43 v časti Peťovka ako trhové
miesto
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, umiestnenie skládky.

§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné
priestranstvo užíva.

§ 21
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
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§ 22
Sadzba dane
a/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,03 € za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
.

§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne
písomne

alebo

podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému

úradu v Motešiciach

a to

pred

začatím

osobitného

užívania

verejného

priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.

§ 24
Miestne príslušnou obcou je obec Motešice, na ktorej území sa užívané
verejné priestranstvo nachádza.

§ 25
Spôsob vyberania dane
1.) Splatnosť dane

za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje

nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, pri dobe užívania
verejného

priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej

povinností na Obecnom úrade v Motešiciach,
b/ pri

dobe užívania verejného

priestranstva dlhšie ako 15 dní

a to

týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok
určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v
Motešiciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
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V. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 26
Predmet dane
l.) 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.

§ 27
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.

§ 28
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 29
Sadzba dane
Sadzba dane je 16,59 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
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§ 31
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1.) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za
zdaňovacie

obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace

zdaňovacieho obdobia, v ktorom vzniká daňová povinnosť.
2.) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňované obdobie splatná
bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník
to známi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
podľa § 30 tohoto VZN, 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 doporučenou zásielkou na Obecný úrad v Motešiciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje:
-

identifikačné údaje daňovníka,

-

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,

-

miesto prevádzkovania.

Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje:
-

identifikačné údaje daňovníka,

-

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja

-

miesto doterajšieho prevádzkovania.

4 ) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ jednorázovo do pokladne obecného úradu
b/ jednorázovo na účet obce Motešice vedeného v pobočke Prima
banky, číslo účtu:0606241001/5600.
Na účely výberu daní je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
-

výrobné číslo

-

typ nevýherného hracieho prístroja.
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§ 32
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Motešice, na ktorej území sa nevýherné
hracie prístroje nachádzajú.

VI. časť
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 33
(1) 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) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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
(3) Poplatok od

poplatníka v ustanovenej

výške pre obec

vyberá a za

vybratý 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,
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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").
(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci
odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinnosti 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 zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
(6) Poplatková

povinnosť

vzniká

dňom,

ktorým

nastane skutočnosť

uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť
zanikne.

§ 34
Sadzba poplatku za komunálny odpad
Sadzba poplatku v obci Motešice sa stanovuje 0,0466 € za osobu
a kalendárny deň, čo predstavuje: 17 € /rok
1. Pre základnú školu a materskú školu sa určuje sadzba 0,0466 € na jedného
žiaka, učiteľa a zamestnanca v MŠ a ZŠ s odpočtom letných prázdnin.
2.

U právnických osôb vlastniacich pohostinstvá a reštauračné zariadenia,

herne a pod. alebo uvedených zariadení s prevádzkou v prenájme sa berie do
úvahy : - počet zamestnancov x základná sadzba x počet kalendárnych dní .
3. U podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosti
nachádzajúce sa na území obce na účel podnikania sa vyrubuje daň
z priemerného počtu zamestnancov

násobený koeficientom

0,0466 € a

počtom kalendárnych dní.
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§ 35
Určenie obdobia
V obci Motešice je pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady určené obdobie - jeden kalendárny rok

§ 36
Ohlásenia
(l) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok,
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a)

svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (ďalej
len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b)

identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa
§ 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

c)

údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 spolu s ohlásením predloží
aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho

povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o
zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(3) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.

§ 37
Zníženie poplatku
Obec poplatok zníži o 50 % ak poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezrdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Podklady k zníženiu poplatku sú: potvrdenie o dlhodobom prechodnom pobyte napr.
študenti škôl, platná pracovná zmluva v zahraničí, nájomná zmluva o ubytovaní.
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VII. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 38
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec MOTEŠICE
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2)

Postavenie

povereného

zamestnanca

obce

-

správcu

dane

z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Motešice.

§ 39
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia
úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na

tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo v Motešiciach a to dňa …...............................
(3) Dňom účinnosti

tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Motešice č. 3/2011 zo dňa 30.11.2011 o dani
z nehnuteľnosti, o miestnych poplatkoch a

o zbere, preprave a zneškodňovaní

komunálnych odpadov.
(4) Zmeny a

doplnky tohto

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
01. januára 2013
V Motešiciach, 05. novembra 2012
Ing. Martin Mach
starosta obce
Vyvesené: 05. novembra 2012
Zvesené: …............................
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Príloha č. 1 k Návrhu VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Cenník služieb za kompenzáciu prác a za materiál
- za užívanie KD na svadby, taneč. zábavy

50 €

- za užívanie KD na svadby, taneč. zábavy
v prípade vykurovania miestností

66€

- pre iných občanov a súkromných podnikateľov

66 €

- pre iných občanov a súkromných podnikateľov
v prípade vykurovania miestností

82 €

- za schôdze v KD, oslava, kar /domáci/ hod/

4€

cudzí/hod/

8€

- za použitie kuchynky pri KD

10 €

- požičovné zo svadobky (taniere, poháre, obrusy)
počet osôb do 40

15 €

počet osôb nad 40

25 €

- za používanie Domu smútku

15 €

- miestny rozhlas - správy

2€

- za miesto na predaj

2€

- vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na dani z Europ. fondov
- vydanie a zrušenie osvedčenia SHR
- zapožičanie smetnej nádoby

10 €
3€
10 €

Ing. Martin Mach
starosta obce
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