Obec Telince

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE TELINCE
Č. 01/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku
na rok 2019

Obec Telince v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 , § 16 ods.
2, § 17 ods. 2, 3, 4, §77 - 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
ustanovuje

§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Telinciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov
zavá d za
s účinnosťou od 1. januára 2019:
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
g) daň za jadrové zariadenie
2. Obec Telince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len poplatok).
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Telince

DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
Správca dane v zmysle § 7 ods.5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
ustanovuje na území obce Telince hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,40 €/m2,

§3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Telince, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,66 %,
b) záhrady 0,70 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 1,25%,
e) stavebné pozemky 0,40%.

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Telince, ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,055 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,125 € 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) 0,250 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,250 € za stavby hromadných garáží
f) 0,250 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
h) 0,500 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
i) 0,500 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) .

DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Telince, je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0015 €.

§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane poskytne oslobodenie od dane na pozemky uvedené:
a) v § 17 ods. 2 písm. b), c), d), e), f), g), h), j),
2) Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 30% na nehnuteľnosti uvedené:
a) v § 17 ods. 3 písm. b), d), e).
3) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na
nehnuteľnosti uvedené v odseku 2 je viac ako 65 rokov.

zníženie

daňovej povinnosti na

§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.

DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
Správca dane v súlade s § 25 zákon č. 582/2004 Z .z. v platnom znení určuje sadzbu dane
za psa v čiastke 4 eurá za jedného psa na kalendárny rok.

DAŇ

ZA

UŹÍVANIE

VEREJNÉHO

PRIESTRANSTVA

§9
Predmet dane
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
Sú to cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko, parkoviská, verejné zelené plochy a
verejné spevnené plochy v intraviláne obce. Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné
pozemky v obci Telince, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie jednak vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby
a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.
§10
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby 0,50 €/deň/ m2.
b) za ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 9 ods. 2 tohto VZN 1,-€/deň/ m2.

DAŇ

ZA UBYTOVANIE
§ 11
Sadzba dane

1) Správca dane v súlade s § 40 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane na osobu
a prenocovanie vo výške 0,10 eur.

§12
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane
1) Platiteľ je povinný denne viesť knihu ubytovaných s ich osobnými údajmi (meno, priezvisko,
bydlisko) a v prípade kontroly predloží túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.
2) Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od začatia
poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné
meno, IČO) sídlo v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne
zanikne daňová povinnosť, platiteľ je povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.
3) Platiteľ dane je povinný podať ohlásenie k dani za ubytovanie správcovi dane štvrťročne do 15 dní
po ukončení štvrťroka a do tohto termínu aj vybratú daň odviesť na účet obce Telince. V oznámení
uvedie počet prenocovaní za daný štvrťrok ako súčin počtu ubytovaných a počtu ich ubytovaní v
danom období.

§ 13
Oslobodenie dane
1) Od dane je oslobodený daňovník, ktorý sa za odplatu prechodne ubytuje u prevádzkovateľa
poskytujúceho služby prechodného ubytovania v nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve obce
Telince.

DAŇ ZAPREDAJNE AUTOMATY
§ 14
Sadzba dane
1) Správca dane v súlade s § 47 zák. č. 582/2004 Z .z. v platnom znení určuje sadzbu dane za jeden
predajný automat vo výške 33,00 eur na kalendárny rok.

§15
Identifikácia predajných automatov
1) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa – prevádzkovateľa,
b) adresa, sídlo prevádzkovateľa,
c)dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

DAŇ

ZA

NEVÝHERNÉ

HRACIE

PRÍSTROJE

§ 16
1) Správca dane v súlade s § 55 zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom znení určuje sadzbu dane za jeden
nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok v čiastke 33,00 eur.
2) Prevádzkovateľ nevýherného hracieho prístroja predloží obecnému úradu daňové priznanie k
prevádzkovaniu nevýherného hracieho prístroja kde sa uvádza:
• dátum zakúpenia prístroja,
• uvedenia prístroja do prevádzky,
• počet prístrojov, výrobné číslo prístroja.
3) K daňovému priznaniu je povinný doložiť :
• herný plán,
• certifikát výrobcu nevýherného hracieho prístroja,
• pravidlá hry.
4) Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích
prístrojov
a).Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
I. výrobné číslo prístroja
II. dátum začatia prevádzkovania prístroja
III. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený identifikačné údaje prevádzkovateľa
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
b.).Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
c.) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo

D A Ň Z A J A D RO V É Z A R I A D E N I E
§ 17
1) Zastavané územie obce Telince sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Mochovce, v
pásme od 1/3 polomeru do 2/3 polomeru. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové
zariadenie.
2) Sadzba dane za jadrové zariadenie je v obci Telince 0,0013 € / m 2.

3) Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad Telince. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo
adresu prevádzkovateľa , číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto
povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo
umiestnenie ,počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky , oznámenie o dobe prevádzky a
výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
4. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
5.Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

POPLATOK
§ 18

Sadzba
1.) Správca dane v súlade s § 78 ods. 1 písm. b) zák. č. 582/2004 Z. z. v platnom znení určuje
sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň vo výške 0,05480 eur.
2.) (0,05480 x 365 dní - pri bežnom kalendárnom roku = 20,00 €)
3.) Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu podľa § 78 ods. 1 písm. c zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov je stanovený vo výške 0,0286 eura za
1 kg drobného stavebného odpadu. Sadzba tohto poplatok za drobný stavebný odpad bude
použitá len vtedy, ak poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou. Poplatník
zaplatí za skutočne zvážené množstvo do pokladne na obecnom úrade, kde mu bude vydaný
príjmový pokladničný doklad.

§ 19

Určenie koeficientu
Správca dane v súlade s § 83 zák. č. 582/2004 Z .z. v platnom znení určuje hodnotu
koeficientu na 1.

§ 20

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1.) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) Poplatník nesmie byť dlžníkom obce Telince,
b) Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky
a podobne.)
Podkladom pre vrátenia poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa §80 ods.2 zákona č.
582/2004 Z. z.

§21
Zníženie poplatku za komunálne odpady
Správca poplatku zníži poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Telince nasledovne:
(1) Zníži o 50% poplatok za komunálny odpad podľa § 18 tohto nariadenia:
a) poplatníkom, ktorí vykonávajú zamestnanie s ubytovaním mimo obce a zamestnanie na
turnusy, po predložení potvrdenia od zamestnávateľa o pracovnom pomere spolu s
potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, alebo s potvrdením, že vykonávajú práce na turnusy,
b) poplatníkom, ktorí vykonávajú zamestnanie, ktoré sa neviaže na stále – konkrétne miesto
výkonu práce ( lodná doprava, kamiónová a diaľková doprava) po predložení potvrdenia od
zamestnávateľa s uvedením počtu odpracovaných dní (mesiacov)
c) spoplatnenej osobe, ktorá je študentom strednej, vysokej školy alebo univerzity denného
štúdia s ubytovaním, po predložení potvrdenia o štúdiu spolu s potvrdením o ubytovaní na
internáte alebo ubytovni.
(2) Zníži o 60% poplatok za komunálny odpad podľa § 18 tohto nariadenia, na základe predloženia:
- doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obce resp.
potvrdenie o zaplatení poplatku .
(3) Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe v zmysle
zákona za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Telince, z dôvodu:
a) že je umiestnený v zariadení poskytujúcom sociálne služby, v nápravno-výchovnom
zariadení a v zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť s ubytovaním viac ako 90 dní, k
žiadosti je potrebné doložiť doklad o pobyte.

(4) Správca poplatku zníži poplatok za triedenie odpadu a to :
- 0,15 eur na každé vrece so separovaným odpadom (papier, plasty, sklo), ak ho poplatník
preukázateľne separoval.
Preukázateľné separovanie je pre toto VZN:
- Osobná kontrola zamestnanca OcÚ pri zbere separovaného odpadu.

§22
Odpustenie poplatku
(1) Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí poplatníkom a spoplatneným
osobám z dôvodu:
a) celoročného pobytu alebo práce v zahraničí, k žiadosti je potrebné doložiť hodnoverné
doklady o celoročnom pobyte alebo práci v zahraničí za aktuálny rok zo štátu pobytu,
(2) V prípade, že doklad podľa ods. 1 písm. a) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
(3) Občanom s trvalým pobytom na území Obce Telince s prideleným súpisným číslom, ktorým
nie
je možné hodnoverným spôsobom určiť ich miesto pobytu a doručiť rozhodnutie, Obec Telince
poplatok nevyrubí.
(4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 23
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o daniach č. 01/2018 na rok 2019 sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku obce Telince
č.02/2016 zo dňa 09.12.2016
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Telince sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o daniach
a miestnom poplatku uznieslo dňa ........................

§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

VYVESENÉ: 30.11.2018

ZVESENÉ:

........................................................
starosta obce

