Obecné zastupiteľstvo v Andovciach v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne
územie Andovce toto

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 2/2017

o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2018

§1

Druhy miestnych daní
1. Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2

Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 je kalendárny rok.
§3

Daň z nehnuteľností
1. Miestna daň z nehnuteľností zahŕňa1
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome /ďalej len „daň z bytov“/.
§4

Daň z pozemkov
1. Správca dane na území celej obce Andovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,50 % zo základu dane2
b/ trvalé trávne porasty vo výške 1,25 % zo základu dane,
c/ záhrady vo výške 0,36 % zo základu dane,
e/ zastavané plochy a nádvoria 0,36 % zo základu dane,
f/ stavebné pozemky 0,46 % zo základu dane,
g/ ostatné plochy 0,25 % zo základu dane
h/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 1,25% zo základu dane.
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§ 4 zákona č. 582/2004 Z .z.
Základ dane určuje § 7 zákon a č. 582/2004 Z.z.

§5
Daň zo stavieb
1. Správca dane za území celej obce Andovce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavbou, ktorou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby, vo výške:
a/ 0,10 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,20 € za samostatne stojace garáže
d/ 1,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
e/ 1,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
f/ 0,10 € za ostatné stavby /neuvedené pod písmenom a/ až e/.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§6
Zníženie dane

1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:
a/ 25 % z daňovej povinnosti na 1 stavbu na bývanie a na 1 byt vo vlastníctve
fyzických osôb - držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
2. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne podania daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie. Na žiadosti obdržané po
termíne sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho obdobia, t.j. od januára
nasledujúceho roka. Žiadosti o poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie
preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce zdaňovacie
obdobia okrem prípadov, u ktorých nastala zmena v okolnostiach rozhodujúcich pre
zníženie dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia,
ktoré nasleduje po roku, v ktorom daňovník preukaz obdržal.
§7

Daň z bytov
1. Správca dane na územní celej obce Andovce určuje ročnú sadzbu dane z bytov
a každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške
a/ 0,10 € za byty

b/ 0,10 € za nebytové priestory v bytových domoch
c/ 0,10 € za nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž
d/ 1,00 € za nebytové priestory, ktoré využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť.
§8

Vyrubovanie dane
1. Daň z pozemkov, stavieb a bytov a nebytových priestorov sa vyrúbi do 15. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.
§9
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
§10

Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.3
2. Základné ustanovenia o dani za psa, ako predmet dane, základ dane, vznik a zánik
daňovej povinnosti za psa, pojem daňovník upravuje osobitný právny predpis.4
§11

Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa na jeden kalendárny rok je 5,00 €.
§12

Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Oznamovaciu povinnosť k dani za psa upravuje osobitný právny predpis.5
§13

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.6
__________________________________
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2.
-

Verejnými priestranstvami sú:
cesty I. triedy, miestne komunikácie
parky
cintoríny
námestia
chodníky
pozemky pred obecným úradom, kultúrnym domom, zdravotným strediskom a poštou,
/Hlavné námestie, Hlavná ulica, Školská ulica/.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska, uskladnenie stavebných materiálov, uskladnenie iných
materiálov, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb.
§14
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý
deň je 0,50 eur.
§15

Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr 1 deň pred vznikom daňovej povinnosti t.j. 1 deň pred dňom
začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) Identifikačné údaje:
- fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu
- podnikateľ/právnická osoba - názov alebo obchodné meno, miesto
podnikania alebo sídlo, IČO, identifikačné údaje štatutárneho orgánu
podľa písm. a) tohto odseku všeobecne záväzného nariadenia
b) účel užívania verejného priestranstva
c) miesto užívania verejného priestranstva podľa § 15 ods. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia
d) dobu užívania verejného priestranstva
e) veľkosť umiestneného zariadenia (jeho výmera) na verejnom priestranstve.
§16

Daň za nevýherné hracie prístroje
1.

Základné ustanovenia o dani za nevýherné hracie prístroje ako predmet dane, základ
dane, pojem daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje osobitný právny
predpis.7
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§17

Sadzba dane
1. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 80,00 €.
§ 18
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje
o štatutárnom orgáne.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, na ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp.
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja, typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, evidenčné číslo
predelené správcom dane.

§19

Daň za predajné automaty
1. Základné ustanovenia o dani za predajné automaty ako predmet dane, základ dane,
pojem daňovník, vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje osobitný právny
predpis.8
2. Sadzba dane za jeden predajný automat je 80,00 €.
§ 20

1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu
predajných automatov v rozsahu údajov:
e) typ a výrobné číslo predajného automatu
f) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
g) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený
______________________________
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h) identifikačné údaje prevádzkovateľa predajného automatu v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje
o štatutárnom orgáne.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom,
na ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné
číslo predajného automatu, evidenčné číslo predelené správcom dane.
§ 21

Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

1. Základné ustanovenia o poplatku, kto je poplatník, o spôsobe určenia poplatku,
oznamovacej povinnosti upravuje osobitný právny predpis.9
2. Poplatok sa platí za činnosti uvedené v§77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.
§ 22

Sadzba poplatku a určenie poplatku
1. Správca dane sadzbu a určenie poplatku stanovuje nasledovne:
a/ pre poplatníkov fyzické osoby10 vo výške: 0,041 € za osobu na deň, poplatok za 1
osobu/ na 1 rok vo výške 15,00 €.
b/pre poplatníkov pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie11 sa poplatok určuje ako
súčin sadzby poplatku vo výške: 0,041 eur na kalendárny deň, počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, pričom
obec určuje hodnotu koeficientu vo výške 1.
c/. pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené alebo užívajú nehnuteľnosť na území
obce na účel podnikania12 sa poplatok určuje ako súčin sadzby poplatku vo výške:
0,1095 eur na kalendárny deň, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, pričom obec určuje hodnotu
koeficientu vo výške 1.
d/ sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
sa určuje vo výške 0,050 €.
2. V prípade, ak poplatník používa viac ako l ks smetnej nádoby s objemom do 120 l, je
povinný platiť poplatok vo výške 20 €/smetná nádoba/kalendárny rok. V prípade
smetnej nádoby s väčším objemom ako 120 l je poplatok 40,- €/smetná
nádoba/kalendárny rok.
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3. Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín sa určuje vo
výške 0,050 €.Poplatok za drobný stavebný odpad platí poplatník za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu priamo na mieste určenom
správcom dane na odovzdanie drobného stavebného odpadu: areál bývalej traktorovej
stanice v Andovciach správcovi dane t.j. poverenému zamestnancovi, o čom sa
poplatníkovi vydá doklad.
§ 23
Vyrubenie poplatku, splatnosť
1. Obec poplatok vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.13
2. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
3. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obecného úradu, poštovou poukážkou
alebo prevodom na účet obce.

§ 24
Vrátenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia, ak preukáže splnenie týchto podmienok:
a) ak oznámi obci Andovce zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
poplatkovej povinnosti, splnenie povinnosti sa preukazuje predložením dokladu o
splnení oznamovacej povinnosti
b) ak má poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR, uvedená skutočnosť sa
preukazuje predložením dokladu o splnení poplatkovej povinností na území inej
obci v SR alebo dokladom o úhrade poplatkovej povinnosti
c) ak nemá poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR, a vykonáva prácu
v zahraničí potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo
dokladom o ubytovaní.
2. V prípade, že doklad podľa ods. 1) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
§25
Odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti a predložených podkladov poplatok zníži alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
odpustenie poplatku, že viac
___________________________
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ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce
Andovce14. Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné
doklady, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
d) doklad o prechodnom pobyte v inej obci a doklad o splnení poplatkovej
povinností na území inej obci v SR (vrátane dokladu o úhrade)
e) pri práci vykonávanej mimo územia SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
alebo pracovné povolenie v zahraničí, alebo doklad o povolení na pobyt
v zahraničí.
2. V prípade, že doklad podľa ods.1) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
(1) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
30.06. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 1), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§26

Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Andovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
uznieslo dňa .................... ............, číslo uznesenia ...................
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia ............. sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Andovciach č. 4/2016 zo dňa
08.12.2016.
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01. januára 2018.

V Andovciach, dňa
....................................
Mária Czuczor
starostka obce
Vyvesený: 22.11.2017
Zvesený: ...................

__________________________
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