Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2018

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA
ÚZEMÍ OBCE

SANTOVKA

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Santovka
Obec Santovka na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §7 ods. 5, §8 ods.
2, §12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2 a 3, §17 ods. 2, 3, 4, §29, §36, §43, §51, §59, §78, §79, §82, §83, §98, §99e ods.
9 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“)
v y d á v a pre územie Obce Santovka toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2 / 2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Santovka

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

§ 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Santovka.

2.

Obec Santovka ukladá na svojom území nasledovné 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 Santovka ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

4.

Toto nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku na
území obce Santovka, ktorú tvoria katastrálne územia Santovka a Malinovec.
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ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
§ 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1.

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

§ 3
Základ dane
1.

Hodnota pozemkov na území obce Santovka v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
- Katastrálne územie Santovka
0,3734 eur / m2
- Katastrálne územie Malinovec
0,4511 eur / m2
b) trvalé trávnaté porasty:
- Katastrálne územie Santovka
0,0912 eur / m2
- Katastrálne územie Malinovec
0,0813 eur / m2
c) záhrady
1,32 eur / m2
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 eur / m2
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
f) stavebné pozemky

0,05 eur / m2
13,27 eur / m2

§4
Sadzba dane
1.

V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov v obci Santovka pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,43 %
b) trvalé trávne porasty
0,43 %
c) záhrady
2,00 %
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
2,00 %
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,45 %
f) stavebné pozemky
0,78 %
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DAŇ ZO STAVIEB

§ 5
Sadzba dane
1.

Ročná sadzba dane zo stavieb sa na celom území obce Santovka pre jednotlivé druhy stavieb
určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,14 eur / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,14 eur / m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,85 eur / m2
d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,43 eur / m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
1,26 eur / m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,26 eur / m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,51 eur / m2

2.

V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných
stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,028 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 6
Sadzba dane
1.

Ročná sadzba dane z bytov sa na celom území obce Santovka určuje za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nasledovne:
a) byty v bytovom dome
0,14 eur / m2
b) nebytový priestor v bytovom dome
0,25 eur / m2
§ 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.

V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky
v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledovné pozemky:
a) na ktorých sú cintoríny
b) verejne prístupných športovísk
c) užívané školami a školskými zariadeniami
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2.

V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci
znižuje správca dane daň zo stavieb a daň z bytov na území obce Santovka o 30% z daňovej
povinnosti nasledovne:
a) u stavieb na bývanie a byty podľa druhej časti tohto nariadenia vo vlastníctve
občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie, ak v predmetnej nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt iný
obyvateľ, ktorý nespĺňa niektorú z podmienok na poskytnutie úľavy.
b) garáže slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu, ak má daňovník nárok na úľavu podľa písm. a)

3.

V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky v
obci správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb nasledujúce stavby:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej
pomoci.

4.

Oslobodenie Obec Santovka neposkytne, pokiaľ sa pozemok, stavba alebo byt, garáž alebo ich
časti využívajú na podnikateľskú činnosť alebo prenájom.

5.

Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie predloží daňovník do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z dôvodu
dosiahnutia veku 70 rokov podá žiadosť na zníženie dane do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, , inak nárok na zníženie na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

6.

Pre zníženie dane zo stavieb na bývanie a z bytov pre osoby staršie ako 70 rokov je podkladom
evidencia obyvateľstva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Poberanie dávky v hmotnej núdzi
daňovník preukáže potvrdením príslušného úradu o jej poberaní k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Uvedenú skutočnosť je povinný preukazovať za každé zdaňovacie
obdobie, za ktoré si uplatňuje nárok na zníženie dane a to vždy do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
DAŇ ZA PSA
§ 8
Sadzba dane

1.

V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane za
jedného psa na kalendárny rok vo výške 7,00 eur.
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§ 9
Oslobodenie od dane
1.

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane uvedenej v § 8 za vodiaceho a asistenčného psa
so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastníkom je fyzická osoba, ktorá ho používa na osobnú
potrebu kvôli svojmu hendikepu a má na území obce Santovka trvalý pobyt. Doklady
preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za psa je daňovník povinný preukázať do 30 dní
od vzniku nároku na oslobodenie od dane predložením dokladov psa alebo do 30 dní odo dňa
nadobudnutia trvalého pobytu v obci.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
1.

Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Santovka vedené na LV č. 1 k. ú. Santovka parcely
registra “C” evidované na katastrálnej mape parc. č. 68/4, 68/6, 68/7, 74/1, 86/1, 164/1, 164/2,
164/3, 164/4, 164/5, 164/7, 164/19, 343/1, 343/3, 343/4, 928/5, 997, 1528/1, 1529, 1538/1, 1538/2,
1544/1, 1544/2, 1545, 1597/1, 1597/17, 1597/56, 1597/64, 1599/1, 1599/9, 1602/9, 1603/3, 1603/11,
1603/12, v k. ú. Malinovec parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape parc. č. 49, 50,
51/1, 100, 105/1, 125/6, 126/11, 142/2, 143/2, 173/5, 320, 553/6, 582, 587, 588/1, 588/2, 593/1, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 604.

2.

Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
Správca dane určuje v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach sadzbu dane
nasledovne:
a) vo výške 0,14 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva na každý aj začatý deň
b) vo výške 2,50 eur za jeden predaj na trhovom mieste

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 11
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti
1.

Platiteľ dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné
ubytovanie. Platiteľ dane je povinný podať správcovi dane tlačivo Ohlásenie vzniku/zániku
činnosti ubytovacieho zariadenia (Príloha č. 1 nariadenia) do 30 dní odo dňa začatia činnosti.

2.

Ak nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť
oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je
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povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu
adresy platiteľa dane ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností.
3.

Platiteľ dane poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení je povinný
najneskôr do 30 dní po skončení poskytovania prechodného odplatného ubytovania túto
skutočnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie o skončení poskytovania prechodného
odplatného ubytovania podá prostredníctvom tlačiva Ohlásenie vzniku/zániku činnosti
ubytovacieho zariadenia (Príloha č. 1 nariadenia).
§ 12
Sadzba dane za ubytovanie

1.

Správca dane určuje v súlade s ust. §40 a §43 zákona o miestnych daniach sadzbu dane za
ubytovanie v obci Santovka vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.
§ 13
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane za ubytovanie

1.

Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme (ďalej len „kniha ubytovaných“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej
podľa §24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky zapísané všetky osoby vrátane detí a dbať na to, aby kniha
ubytovaných obsahovala minimálne mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb, čísla
občianskych preukazov alebo cestovných dokladov týchto osôb, adresy trvalého pobytu
a dobu ubytovania. Ďalej v knihe ubytovaných uvedie deň príchodu, deň odchodu, počet
prenocovaní a výšku zaplatenej dane. Údaje je platiteľ dane povinný zapisovať v deň
ubytovania osoby, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu je povinný
platiteľ dane vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode daňovníka. Platiteľ je
povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území obce.

2.

Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu
podľa ods.1 a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť
evidenciu na kontrolu na adresu sídla obce.
§ 14
Spôsob vyberania dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

1.

Platiteľ dane za ubytovanie vyberá daň bezhotovostnou alebo hotovostnou formou.

2.

Platiteľ dane za ubytovanie vystaví daňovníkovi (osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení) doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:
a) sadzbu dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie v zmysle platného všeobecne
záväzného nariadenia obce Santovka
b) počet prenocovaní
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c) počet osôb, ktoré prenocovali
d) dátum začatia a ukončenia poskytovania prechodného ubytovania
e) výšku dane.
§ 15
Lehota a spôsob odvodu dane
1.

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predložiť správcovi dane v termíne do 10 dní po 30.
júni príslušného kalendárneho roka a v termíne do 10 dní po 31. decembri príslušného
kalendárneho roka vyúčtovanie dane za ubytovanie prostredníctvom tlačiva Hlásenie ročného
vyúčtovania dane za ubytovanie (Príloha č. 2 nariadenia).

2.

Daň za ubytovanie sa platí 2x ročne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní odo dňa predloženia
vyúčtovania dane správcovi dane.

3.

Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu dane alebo
hotovostnou platbou do výšky 300 € do pokladnice Obecného úradu Santovka.
§ 16
Oslobodenie od dane

1.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie:
a) nevidomej osobe a jej sprievodcovi, držiteľovi preukazu ZŤP/S a jej sprievodcovi,
držiteľovi preukazu ZŤP, bezvládnej osobe a osobe poberajúcej invalidný dôchodok,
b) osobám do 15 rokov, ktoré sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných
pobytov pre deti.
Oslobodenie sa uplatní, ak osoba nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom
prevádzkovateľovi zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný vyhotoviť fotokópiu
príslušného dokladu za účelom preukázania oslobodenia od dane správcovi dane.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 17
Sadzba dane
1.

Správca dane určuje v súlade s ust. §47 a §51 zákona o miestnych daniach sadzbu dane vo
výške 29,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

2.

Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov v rozsahu:
a) identifikačné údaje o predajnom automate (napr. výrobné číslo)
b) miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
c) dátum začatia prevádzky automatu
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3.

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať, identifikačné údaje daňovníka
(prevádzkovateľa), počet prevádzkovaných predajných automatov, názov automatu a
ponúkaný sortiment, výrobné číslo každého automatu, osvedčenie, názov a adresu
umiestnenia predajného automatu .

4.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa
b) sídlo
c) IČO
d) názov prevádzky a adresa umiestnenia automatu

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 18
Sadzba dane
1.

Správca dane určuje v súlade s ust. §55 a §59 zákona o miestnych daniach sadzbu dane vo
výške 29,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

2.

Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja (napr. výrobné číslo)
b) miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
c) dátum začatia prevádzky automatu

3.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa
b) sídlo
c) IČO
d) názov prevádzky a adresa umiestnenia automatu

ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 19
1.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady, papier a lepenku, plasty, sklo a viacvrstvové kombinované
odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2.

Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu je poplatok stanovený vo výške 35,eur/tona.
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3.

Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Santovka stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce O
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Santovka.

4.

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. §78 ods. 1 a §83 zákona o
miestnych daniach, nasledovne:
a) vo výške
0,046576 eur za osobu a kalendárny deň
(365 x 0,046576 = 17,00 euro/rok/osoba)
b) vo výške

0,082192 eur za miesto a kalendárny deň pre chaty a chalupy
(365 x 0,082192 = 30,00 euro/rok/chata)

5.

Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach koeficient 1 .

6.

Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 31. augusta príslušného zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

7.

Ak poplatník využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím ale pre
množstvový zber obec určuje sadzbu :
a) 3,00 eur za vývoz jednej 100 - 149 litrovej nádoby- podnikatelia a právnická osoba
b) 7,00 eur za vývoz jednej 150 - 250 litrovej nádoby- podnikatelia a právnická osoba
c) 30,00 eur za vývoz jedného kontajnera/ 1100 l- podnikatelia a právnická osoba

8.

Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne obce na
základe faktúry vystavenej obcou.
§ 20
Podmienky vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti

1.

Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti pomernú časť poplatku na základe
žiadosti (Príloha č. 3 nariadenia):
a) ak sa poplatník odhlásil z trvalého alebo prechodného pobytu na území obce
Santovka; zmenu pobytu preverí zamestnanec obce cez príslušný register
b) z dôvodu prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti v obci do vlastníctva inej
osoby, pričom už poplatník nie je vlastníkom inej nehnuteľnosti v obci;
zamestnanec obce preverí aktuálnosť údajov cez príslušný register.

2.

Obec podľa §82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži na 0,023288 eur/za osobu
a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Uvedenú skutočnosť
dokladuje žiadosťou (Príloha č. 3 nariadenia) a súčasne predloží:
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Santovka
a) potvrdenie o dennom štúdiu na škole vydané na školský rok od začiatku
školského roka predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie/doklad
o ubytovaní v mieste štúdia platný pre aktuálne zdaňovacie obdobie.
b) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník počas celého
zdaňovacieho obdobia vykonáva prácu v zahraničí (môže byť aj pracovná
zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období).
3.

Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce. Uvedenú skutočnosť dokladuje žiadosťou (Príloha č. 3 nariadenia)
a súčasne predloží:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom potvrdí, že poplatník počas celého
zdaňovacieho obdobia vykonáva prácu v zahraničí (môže byť aj pracovná
zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) a potvrdenie/doklad o
prihlásení sa na pobyt v zahraničí,
b) rozhodnutie za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mimo
územia obce vyrubené na meno žiadateľa a súčasne doklad o úhrade tohto
poplatku.
Z dokladov musí jednoznačne vyplývať, že pobyt poplatníka je mimo územia obce počas
celého zdaňovacieho obdobia

4.

Podmienky zníženia a odpustenia podľa § 20, body 2 až 3 sa nevzťahujú na chaty a chalupy.

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Sankcie
1.

Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia
alebo nepodá v stanovenom termíne priznania k poplatku, môže starosta obce uložiť pokutu
podľa zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

2.

Ak nebudú dane a poplatky zaplatené včas a v správnej výške, bude sa postupovať podľa
zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

ČASŤ PIATA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
1.

Správca ustanovuje, že daň v úhrne do 3,00 € nebude vyrubovať.
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Santovka
2.

Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa vzťahuje
postup podľa v tom období platných nariadení.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom
v Santovke dňa 06.12.2018 uznesením č. 29/2018.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

5.

V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

6.

Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Santovka č. 2/2018 o miestnych
daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Santovka č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

7.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Santovke.

V Santovke, dňa 06. 12. 2018

........................................................
Ľubomír Lőrincz, starosta obce

Návrh VZN č. 2/2018 zverejnený:

20.11.2018

.......................................

Schválené znenie VZN č. 2/2018 zverejnené:

12.12.2018

.......................................

VZN č. 2/2018 zvesené:

..........2018

.......................................
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Príloha č. 1 VZN č. 2/2018

OHLÁSENIE
činnosti ubytovacieho zariadenia
VZNIK/ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia
Obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa podľa obchodného
alebo živnostenského registra
Adresa/sídlo
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet
prevádzkovateľa
Číslo účtu IBAN
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa
Dátum začatia činnosti
ubytovacieho zariadenia*
Dátum ukončenia činnosti
ubytovacieho zariadenia*
Ubytovacia kapacita
Meno, priezvisko a funkcia
zodpovednej osoby
Telefónne číslo
* Nehodiace sa preškrtnite
Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

V Santovke dňa
........................................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka

Príloha č. 2 VZN č. 2/2018

Hlásenie ročného vyúčtovania dane za ubytovanie v obci Santovka
Za
obdobie

Názov ubytovacieho
zariadenia

Adresa
Meno zodpovednej osoby

Tel. č.

IČO / RČ

DIČ

Číslo účtu IBAN

E-mail

1.

Počet ubytovaných celkom (všetci ubytovaní ľudia)

2.

Počet prenocovaní celkom (počet nocí všetkých ubytovaných ľudí)

3.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení*

4.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené

5.

Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti
(2. riadok – 4. riadok)

6.

Odvodová povinnosť zariadenia celkom (5. riadok x 0,50 eur)

Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu
BIC

KOMASK2X

KS

eur

SK95 5600 0000 0022 3941 4001
1144

Variabilný symbol
(IČO / RČ)

*Od dane z ubytovania, sú v súlade s ust. § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v súlade s § 16 VZN č.
2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Santovka, oslobodené / í:
a) nevidomá osoba a jej sprievodca, držiteľ preukazu ZŤP/S a jej sprievodca, držiteľ preukazu ZŤP,
bezvládna osoba a osoba poberajúca invalidný dôchodok
b) osoby do 15 rokov, ktoré sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných pobytov pre deti.
Oslobodenie sa uplatní, ak osoba nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom
prevádzkovateľovi zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný vyhotoviť fotokópiu príslušného
dokladu za účelom preukázania oslobodenia od dane správcovi dane.
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane- obce Santovka a daň za ubytovanie uhraďte
bezhotovostne na vyššie uvedený účet obce alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne OcÚ Santovka
najneskôr v lehote 15 dní.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v ročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.

V ......................................

dňa ....................

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

Príloha č. 3 VZN č. 2/2018
Meno a priezvisko, bydlisko žiadateľa
Obec Santovka
Parková 2
935 87 Santovka
Žiadosť o vrátenie pomernej časti / zníženie / odpustenie poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Ja, dolupodpísaný ......................................... bytom ................................. žiadam obec Santovka,
Parková 2, 935 87 Santovka o
*vrátenie pomernej časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu:
*odhlásenia sa z trvalého alebo prechodného pobytu na území obce Santovka
Zamestnanec obce preverí zmenu pobytu cez príslušný register.
*prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti v obci Santovka do vlastníctva inej osoby, pričom už
nie som vlastníkom inej nehnuteľnosti v obci
Zamestnanec obce preverí aktuálnosť údajov cez príslušný register.
*zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na polovicu, pretože sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavam na území obce:
*z dôvodu denného štúdia na vysokej/strednej škole
K žiadosti prikladám potvrdenie o štúdiu na škole vydané na školský rok od začiatku
školského roka predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie/doklad o ubytovaní
v mieste štúdia platný pre aktuálne zdaňovacie obdobie.
*z dôvodu vykonávania práce v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia
K žiadosti prikladám potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, že som
zamestnaný mimo územia obce Santovka v zahraničí (môže byť aj pracovná zmluva
uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období).
*odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pretože sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiavam na území obce:
*z dôvodu vykonávania práce v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia
K žiadosti prikladám potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, že som
zamestnaný mimo územia obce Santovka v zahraničí (môže byť aj pracovná zmluva
uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) a potvrdenie / doklad o prihlásení sa na pobyt
v zahraničí.
*a z tohto dôvodu bol na moje meno vyrubený poplatok
K žiadosti prikladám rozhodnutie za poplatok na príslušný kalendárny rok mimo územia
obce a doklad o úhrade tohto poplatku.
* Nehodiace sa preškrtnite
Podmienky zníženia a odpustenia poplatku sa nevzťahujú na chaty a chalupy.
Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
V Santovke dňa

........................................................
podpis žiadateľa

