VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LEHOTA

č. 03/2016
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lehota na kalendárny rok 2017
Obec Lehota v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami §29, §36, §51. §59, §77 ods.5, §79 ods.2 §83, §98, 98 b,
ods.5, §99e ods.9a, §104 ods.5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
VZN
I. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lehota
v zdaňovacom období roku 2017.
Obec Lehota na svojom území ukladá tieto miestne dane :
1.a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje
2. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ďalej len poplatok/
II. časť
Miestne dane

Daň za psa
l/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa
nedá preukázať, kto psa vlastní.
3/ Základom dane je počet psov.
4/ Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
5/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní po 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. Daňovník
v oznámení uvedie vlastné identifikačné údaje, ako sú : meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska
a identifikačné údaje psa : - rasa psa. Daňovník zaplatí daň buď v hotovosti do pokladne obecného
úradu, alebo na účet obce Lehota.
Daň sa nevráti ,ak daňovník nesplnil oznamovaciu povinnosť v určenej lehote.

III. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
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 alebo parkovacie miesto
5/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie
služieb a predajného zariadenia je 2,00 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň.
Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je 0,50 €
za každý aj začatý m2 verejného priestranstva a za každý začatý deň.
Sadzba dane za umiestnenie skládky je 0,05 € za každý aj začatý m2 verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň.
Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na verejných komunikáciách je:
- služobné osobné motorové vozidlo: 0,05 €/hod (1,20eur deň)
- služobné dodávkové motorové vozidlo do 3,5t : 0,08 €/hod. (1,92eur deň)
- nákl. motorové vozidlo nad 3,5t: 0,12 €/hod (2,88eur deň)
- príves nad 10 ton : 0,08 €/hod. (1,92eur deň)
- celoročné parkovanie súkromného osobného motorového vozidla na verejných
priestranstvách: 20 €/rok
6/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne, písomne alebo mailom na obeclehota@lehota.sk podať
oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu Lehota a to pred začatím
osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.
Daňovník je povinný nahlásiť Obecnému úradu v Lehote skutočnosť, že osobitné užívanie
verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
7/ Miestnu daň daňovník uhradí jednorazovo do pokladne obecného úradu, alebo na účet číslo:
0800933001/5600, IBAN: SK79 5600 0000 0008 0093 3001.

IV. časť
Kontrola výkonu uznesenia časti III. daň za užívanie verej. priestranstva
Kontrolnú činnosť tohto VZN zabezpečuje finančná komisia, členovia komisie, hlavný kontrolór
a poslanci.

V. časť
Daň za ubytovanie
1/ Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania
2/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3/ Základom dane je počet prenocovaní.
4/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
5/ Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.
Daňovník je povinný viesť denne knihu ubytovaných s ich identifikačnými údajmi a v prípade
kontroly predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu – správcovi dane.
Ohlasovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik daňovej povinnosti do 5 dní
od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné
údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby prechodného
ubytovania. Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť, je platiteľ povinný
nahlásiť tieto skutočnosti do 5 dní odo dňa kedy vznikli.
2. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane mesačne do 5 dní
po skončení mesiaca a do tohto termínu daň aj uhradiť.

VI. časť
Daň za predajné automaty
1/ Predmetom dane za predajné automaty sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“)
2/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3/ Základom dane je počet predajných automatov.
4/ Sadzba dane za jeden automat a kalendárny rok je:
a) 20 € za predajný automat ak ponuka neobsahuje alkohol a tabakové výrobky
b) 200 € za predajný automat ak ponuka obsahuje alkohol a tabakové výrobky
5/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
Ohlasovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik daňovej povinnosti do 5 dní
od začatia prevádzkovania predajných automatov.
2. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j.:(meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak je daňovník právnická osoba alebo
podnikateľ – uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby)
3. Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných
identifikačných údajov aj identifikačné údaje predajných automatov, ich počet, miesto ich
prevádzkovania a deň začatia alebo skončenia prevádzkovania predajných automatov. Deň
začatia alebo ukončenia prevádzkovania predajných automatov musí preukázať vierohodným
dokladom ako zmluvou o nájme s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat
prevádzkuje.
Oslobodenie od dane.
Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej
výživy umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení.

VII. časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti / ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4/ Základom je počet nevýherných hracích prístrojov.
5/ Sadzba dane je 50 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Lehote. 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, ukončenie
prevádzkovania.
8/ Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- prevodom na účet číslo: 0800933001/5600, IBAN: SK79 5600 0000 0008 0093 3001

VIII. časť
Poplatok
1. Obec Lehota v súlade s ust. §77 ods. 5 zákona ustanovuje, že poplatok za komunálne odpady
od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a)vlastník nehnuteľnosti, (ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a za poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi ak s výberom poplatku
zástupca súhlasí),
b)správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
2. Obec Lehota ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Lehota na účel podnikania

Sadzba poplatku
1/Správca dane na území celej obce Lehota určuje ročnú sadzbu miestneho poplatku za
komunálny odpad, drobný stavebný odpad a množstvový zber nasledovne :
a/ 0,0521 € na osobu a deň (19,00€ za osobu a kalendárny rok) pre poplatníka – fyzickú
osobu, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť a to 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
b/ 0,016 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

c) 0,011 € za liter komunálneho odpadu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lehota na iný účel ako na
podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce Lehota na účel podnikania
Poplatok pre poplatníka podľa bodu c) sa vypočíta ako súčin
v litroch, frekvencie odvozov a sadzby.
-

objemu zberných nádob

Frekvencia odvozov je stanovená:
1x 14 dní, t.j. 26 odvozov za rok
d)Obec Lehota stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu pri frekvencii 26 odvozov za rok
nasledovne:
- 110 litrová nádoba
31,46 €
- 120 litrová nádoba
34,32 €
- 240 litrová nádoba
68,64 €
- 1100 litrová nádoba
314,60 €
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec Lehota vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi :
a/ ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu
odhlásenia sa z trvalého alebo prechodného pobytu , ukončenia alebo prerušenia živnosti do 30 dní
odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
2. Obec Lehota za základe žiadosti odpustí poplatok za obdobie za ktoré poplatník preukáže, že
sa v obci nezdržuje viac ako 90 dní v zdaňovacom období
a/ z dôvodu výkonu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej
obci
b/ študentovi, ktorý navštevuje školu v zahraničí
c/ poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
d/ poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. v domove dôchodcov,
domove sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod
3. Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie
poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo
obce. Napr. potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je ich zamestnancom k určenému
obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesto jeho trvalého pobytu v zahraničí,
doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení, potvrdenie od príslušného mestského alebo
obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste / obci/ a kde zároveň
uhrádza poplatok za komunálny odpad a čestné vyhlásenie občana, že sa dlhodobo nezdržiava
v obci a neužíva nehnuteľnosť, doklad o ukončení alebo prerušení živnosti a pod.
Hodnoverný doklad priloží k žiadosti o odpustenie poplatku.
4. Obec Lehota oslobodzuje od poplatku občanov pripútaných na invalidný vozík
vyžadujúcich si 24 hod. opateru inej osoby

a lôžko

IX. časť
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Lehota prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov Obce Lehota.
2. Miestne dane a miestny poplatok Obec Lehota vyberá nasledovných spôsobom:

a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu Lehota
b/ na účet Obce Lehota – číslo účtu: 0800933001/5600
IBAN:SK79 5600 0000 0008 0093 3001
Záverečné ustanovenie
1.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Lehota sa na tomto VZN č.3/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 14.decembra 2016 na svojom
zasadnutí, uznesenie č. 161/2016.

X. časť
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2017.

VYVESENÉ: 29.11.2016
ZVESENÉ: 14.12.2016

...............................................
Milan Chmelár
Starosta obce

