VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Šindliar dňa: 14.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

Obec Šindliar v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3,
§ 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 25, § 33, § 40, § 55, § 78, § 82, § 83, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a §
103 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 ustanovuje

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/ 2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Šindliar
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Šindliari na základe § 6 a § 11 ods. 4, písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že pre územie obce
Šindliar:
(1) Zavádza tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
(2) Ukladá a vyberá poplatok
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
určovania a vyberania miestnych daní a poplatku na území obce Šindliar.

1. č a s ť

MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z pozemkov
(1) Správca dane stanovuje na území obce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov vynásobí výmera pozemku v m2 za:
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,30 €/m2. Táto hodnota sa použije len ak daňovník
hodnotu pozemkov nepreukáže znaleckým posudkom.

(2) Správca dane určuje pre pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,70%
b) záhrady
0,50%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,50%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,70%
e) stavebné pozemky
0,30%
f) pozemok na ktorom sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok
0,50%
§3
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce ročnú sadzbu dane zo stavieb v celej obci
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,035 € za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,300 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,140 € za samostatne stojace garáže
e) 0,140 € stavby hromadných garáží
e) 0,400 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f) 0,600 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,100 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§4
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje tieto pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky, v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných
pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a s štvrtým stupňom ochrany
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie.
(2) Správca dane od dane o stavieb oslobodzuje tieto stavby:
a) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie

Daň za psa
§5
(1) Správca dane určuje sadzbu dane 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok.
(2) Správca dane oslobodzuje od platenia dane za psa vlastníkov, resp. držiteľov psa
samostatne žijúcich, starších ako 70 rokov.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§6
(1) Správca dane ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely tohto VZN
sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Šindliar, ktorými sú 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, upravená plocha na parkovanie na parc. č. 16, 17.
c) ostatné plochy vo vlastníctve obce 346/1, 346/2, 347/2, 347/3, 348, 349, 350, 19, 1812/2.
(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) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva:
a) 0,16 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň.
b) daňovníkovi, ktorý podá oznámenie, že bude verejné priestranstvo užívať počas celého
roka, správca dane určuje ročnú sadzbu dane vo výške 50,00 € za rok.
(4) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Šindliari - a to pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
(5) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, (názov firmy), adresa daňovníka
b) dátum začatia užívania a dátum zániku užívania verejného priestranstva
c) spôsob užívania verejného priestranstva
d) podpis daňovníka
(6) Daň obec vyrubí rozhodnutím (okrem krátkodobého užívania verejného priestranstva na
predaj tovaru).

Daň za ubytovanie
§7
(1) Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,10 € na osobu a prenocovanie.

(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti.
(3) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(4) Daň prevádzkovateľ odvádza do pokladne správcu dane v štvrťročných lehotách na
základe výkazu vybratej dane, ktorý musí obsahovať identifikačné údaje prevádzkovateľa,
počet osôb a počet prenocovaní.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§8
(1) Správca dane určuje sadzbu dane 34,00 €
a kalendárny rok.

za jeden nevýherný hrací prístroj

(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie pri vzniku daňovej povinnosti za
nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní od vzniku tejto povinnosti.
(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
o každom nevýhernom hracom prístroji osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) deň umiestnenia,
c) miesto prevádzkovania.

2. č a s ť

POPLATOK
§9
(1) Poplatok od poplatníka v zmysle § 77, ods. 5 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ustanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
(2) Sadzba poplatku sa určuje takto:
a) 0,0261 € za fyzickú osobu a kalendárny deň, t. j. 9,52 € za rok, pre poplatníkov
uvedených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
b) 0,014 € za 1 l odpadu pre zbernú nádobu o objeme 110 l pri frekvencii odvozov
1x za 14 dní, t. j. 40,04 € na rok, pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b)
a c) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
c ) 0,075 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad je potrebné uhradiť v hotovosti pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou /prípadne po vystavení dokladu na

obecnom úrade/ a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad.
§ 10
Odpustenie a zníženie poplatku
(1) Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak sa poplatník v určenom období
dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku
sa považuje za dlhodobo viac ako 90 dní v zdaňovacom období.
(2) Podmienkou za odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne
vyplýva, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
a) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru alebo
b) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
d) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania
obyvateľstva) alebo
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra
predchádzajúceho roka do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia)
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
doložiť aj preklad.
(3) Správca dane zníži poplatok za zdaňovacie obdobie o 50% v týchto prípadoch:
a) ak je poplatník študentom denného štúdia vysokej alebo strednej školy študujúcim mimo
miesta trvalého pobytu po predložení dokladu o návšteve školy (potvrdenie za
akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho do 31. augusta aktuálneho
zdaňovacieho obdobia) a dokladu o ubytovaní alebo zaplatení za ubytovanie.
b) ak poplatník vykonáva prácu v zahraničí alebo na území SR mimo miesta trvalého
pobytu, pričom dochádzanie do miesta trvalého pobytu je iné ako denné a týždenné.




Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo výkone práce alebo
potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce alebo
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo na území SR (napr. úrad
prihlasovania obyvateľstva).
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom doložiť aj preklad.

(4) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe jeho písomnej
žiadosti a ktorý preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti a to doložením dokladov:
 úmrtný list poplatníka predložený blízkou osobou alebo
 potvrdenie o prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a zaplatení poplatku v inej
obci alebo
 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo výkone väzby
 potvrdenie príslušného zariadenia o poskytovaní pobytovej sociálnej služby

(5) Ak nie je možné predložiť doklad preukazujúci dôvod na zníženie alebo odpustenie
poplatku, správca dane zníži alebo odpustí poplatok aj vtedy, ak je skutočnosť, že sa
poplatník v mieste trvalého pobytu dlhodobo nezdržiava všeobecne známa, overená
miestnym zisťovaním alebo potvrdená čestným vyhlásením blízkych osôb.
(6) Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní odpustenie, vrátenie alebo zníženie
poplatku na obecnom úrade v Šindliari do 30. novembra príslušného zdaňovacieho
obdobia, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

3. č a s ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
(1) Miestne dane a poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Šindliari
b) poštovým peňažným poukazom na adresu obce Šindliar
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Šindliar vedenom vo VUB Prešov,
IBAN: SK25 0200 0000 0000 2022 1572.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Šindliar v znení neskorších zmien a dodatkov.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šindliar sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Šindliari dňa 11.12.2015 uznesením č. 29/2015.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

V Šindliari dňa 11.12.2015

Ing. František Sedlák
starosta obce

