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Obec Tekovské Nemce na základe ustanovenia § 6 ods. l zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskoršich predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. v súlade so zákonom
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vyd
á v a pre územie obce Tekovské Nemce toto
č.

VŠEOBECNE

ZÁ VÄZNÉ
8 /2017

Č.
o miestnych
odpady

daniach

a o miestnom

a drobné

NARIADENIE

stavebné

poplatku

odpady

Tekovské

za komunálne

na území

obce

Nemce

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§
(l)

Toto

všeobecne

záväzné

1

nariadenie (ďalej len .nariadenie")

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za
stavebné

odpady

komunálne

upravuje podmienky
odpady

a

drobné

na územi obce Te kovs ké

(ďalej len "miestne dane a poplatok")

Nemce.
(2) Obec Tekovské Nemce ukladá na svojom území tieto 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, .
1)daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.
(3)

Obec Tekovské Nemce ukladá na svojom územi miestny poplatok za komunálne

odpady

a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok").
(4)
Zdaňovacím
obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie
prístroje, daň za jadrové zariadenie a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
drobné

a

miestnom

poplatku

za

stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach").

komunálne

odpady

a

ČASŤ DRUHÁ
J.\tIIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
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").

§3
Daň z pozemkov
(l)

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona o miestnych daniach.

(2)

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Tekovské Nemce v členení podľa
ust, § 6 ods. l zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky
uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(3)

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
Výpočet sa musí vykonať vždy podľa stavu k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s
výnimkou pripadov vyplývajúcich zo zákona o miestnych daniach.

(4)

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
v ml a hodnoty pozemku za l ml.

pozemkov

(5)

a) Hodnota pozemkov na území obce Tekovské Nemce v členení do skupín podľa ust. § 6
ods. 1 zákona o miestnych daniach je uvedená v prílohe č.I a v prílohe Č. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. v z .n. p..
b) Správca dane určuje hodnotu pozemku druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy a rybník)' s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy ( § 6 ods.l
písm. d) zákona

Č.

582/2004 Z. z. vo výške - 0,13 eura za m2 (§7 ods.6 zákona

Č.

582/2004

Z. z. vz. n. p.)
(6)

Sadzba dane z pozemkov:
a) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov v obci pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky
e) stavebné

pozemky

využívané vodné plochy

0,40 %,
0,30 %,
0,30 %
0,60 %
0,25%

(7) Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach), na ktorých sa
nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie nasledovne:
orná pôda.chmeľnice, vinice.ovocné sady,trvalé trávnaté porasty
1,25 %

§4

Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Tekovské Nemce, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom
v členení podľa ust. § 10 ods. l zákona o miestnych daniach.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Na zaradenie stavby podľa§ 10 odseku l zákona o miestnych daniach je
rozhodujúci účel jej využitia k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
(3)

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach

(4)

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m'. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(5)

Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane zo stavieb vobci za každý aj začatý ml zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,09 eur/ m'
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
e)

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,08 eur! m2

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,25. eur/ rrr'

d)

samostatne stojace garáže

0,20 eur/ m'

e)

stavby hromadných garáží

0,20 eur/ m2

j)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

g)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,75 eur/ rrr'

h)

ostatné stavby neuvedené v písm. a) až g)

vlastnú administratívu

0,75 eur/ ml

0,45 eur/ m'

(6)

V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,050 eura za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia,

(7)

Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach

§5
Daň z bytov
cl)

Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.

(2)

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce
Tekovské Nemce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych daniach). Byt
alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

(3)

Základom dane z bytov j e výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v ml.

(4)

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Tekovské Nemce eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru:
0,20 eur za každý aj začatý m2 plochy bytu
0,20 eur za každý aj začatý m2 plochy nebytového priestoru

(5)

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nebnutel'ností

(1)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie

od dane z pozemkov

(§ 17 ods.2

zákona 582/2004 Z. z. vz. n, p.):
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny.kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliníská, remízky, háje,vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
(2)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane z bytov
(§ 17 ods.3 zákona č 582/2004 z.Z., v z.n.p.) :

aj 25 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
(3)

K poskytnutiu zníženia dane zo stavieb a dane z bytov podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) tohto
všeobecne záväzného nariadenia je potrebné, aby daňovník predložil príslušné doklady
oprávňujúce poskytnutie zníženia dane.

(4)

Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane
zo stavieb a dane z bytov podľa § 17 odsA zákona 582/2004 Z.

Z.,

v z. n, p. sa zvyšuje

na 70 rokov.
(5)

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(6)

1.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V
prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným d110m
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

------~

----------

--~

DAŇ ZA PSA
§7
(1)

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes
umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastni alebo používa
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastni.

(3)

Základom dane je počet psov.

(4)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

(5)

V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne: 5,00 eur za jedného psa a kalendárny rok

(6)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. l zákona o miestnych daniach a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO

vlastníkom psa, alebo

PRIESTRANSTVA

§8
(1)

Predmetom

dane za užívanie verejného

priestranstva

je osobitné

užívanie verejného

priestranstva.
(2)

Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Tekovské Nemce, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dlžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov
c) námestie
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce
e) trhovisko, nachádzajúce sa pri ZŠ

(3)

Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.

(4)

Osobitným užívaním
priestranstva rozumie

verejného

priestranstva

sa na účely dane za užívanie verejného

a) umiestnenie
b) umiestnenie
c) umiestnenie
d) umiestnenie

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
stavebného zariadenia,
predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,

c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla
e) ...a pod.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
5)

Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verej né priestranstvo užíva.

(6)

Základom

dane za užívanie verejného

priestranstva

je výmera užívaného

verejného

priestranstva v m',
(7)

(8)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a. § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) 0,35 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva, za každý
deň - za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia a
predajného zariadenia.
b) O,2() eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva na každý aj
začatý deň - za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) 0,10 eura za každý aj začatý

1112

osobitne užívaného verejného priestranstva, za každý aj

začatý deň - za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu a pod.,
d) Daň za užívanie verejného priestranstva pri organizovaní príležitostných predajných trhov:
-počas pracovných dni: 1,00 euro 1m2 predajného zariadenia/deň
-počas voľných dní:

0,70 eur 1m2 predajného zariadenia/deň

Vyhradený priestor na umiestnenie predajného zariadenia je spevnená plocha vedľa
kultúrneho domu a plocha medzi poštou a predajňou COOP Jednoty.
e) Daň za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva:
- 0,050 eur za každý aj začatý m2 osobitne uživaného verejného priestranstva a za každý
aj začatý deň
- 0,015 eur za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý
aj začatý deň, ak sú vlastníkmi vozidla občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia
preukazu

zrr.

ZŤP-S a nevlastnia na území obce garáž

Trvalým parkovaním vozidiel sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva
ako parkovisko pre určité vozidlo fyzickej alebo právnickej osoby a tiež súvislé státie
vozidlom, prívesom ale aj umiestnenie vraku motorového vozidla na tom istom mieste).
f) Daň za predajné miesto pri ambulantnom predaji:
-0,20 eur/ml za osobný automobil do 10 m2

2,00 eurá/deň

-0,30 eur/m2 za osobný automobil s prívesom, nákladné auto do 5t hmotnosti
do 10m2
-0,40 eur/m2 za nákladný automobil nad 5 t hmotnosti do 10m2

3,00 eurá/deň
4,00 eurá/deň

Vyhradeným priestorom na ambulantný predaj je verejné priestranstvo na ulici Tekovskápred kultúrnym domom a verejné priestranstvo pred základnou školou - pri vývesných
tabuliach OcÚ.
g) Daň za predajné miesto na miestnej tržnici

3,00 eurá/deň

h) Daň za účelom umiestnenia betónovej resp. Plachtovej či plechovej garáže na vyhradenom
priestore do výmery 20 m2
35,00 eur/rok
Vyhradený priestor sa určí na základe konkrétnej požiadavky.
(9)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

(lO)

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verej né priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu písomne,
najneskôr do 5 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
V prípade užívania verejného priestranstva pri ambulantnom predaji (podľa bodu č.8 písm.t)
a na miestnej tržnici (podľa budu

Č.

8 písm. g) daňovník oznámi svoj zámer osobitného

užívania verejného priestranstva správcovi dane ústne najneskôr v deň, kedy sa užívanie
verej ného priestranstva začalo.
(ll)
a) Daňovník je povinný osobne, prípadne písomne oznámiť svoj zámer užívania verejného
priestranstva

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti priamo v kancelárii obecného

úradu, kde uvedie dôvod, druh a rozsah potreby užívať verejné priestranstvo
príslušnú daň priamo do pokladne obce.
b) V oznámení daňovník uvedie:

a zaplatí

- meno, priezvisko titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, prevádzky podnikania,
IČO (ak sa jedná o fyzickú osobu)
- názov, alebo obchodné meno, sídlo a IČO (ak ide o právnickú osobu)
- účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva
(l 2)

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť

splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola
rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.

DAŇ ZA UBYTOVANTE
§9
(l ) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel.motel, botel.hostel,
penzión, apartmánový dani, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečebrú, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v
rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
(2)
(3)

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom
poskytuje.

dane je prevádzkovateľ

zariadenia,

ktorý odplatné

prechodné

ubytovanie

(4)

Základom dane je počet prenocovaní.

(5)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

(6)

Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach, vo výške
0,20 eura na osobu a prenocovanie.

(7)

Platiteľ dane je povinný vyberat' daň na tlačive OCÚ (príloha

Č.

1).

Platiteľ dane písomne predloží vyúčtovanie (príloha č. 2) a odvedie vybranú daň správcovi dane do
pokladne OCÚ, a to 1 x polročne do 15 dni od skončenia príslušného polroka s predložením
knihy ubytovaných za zdaňovacie obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.
(8)

Na účely dane je platiteľ dane

povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od

daňovníkov v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byt' doložené potvrdenia o zaplatení
dane daňovníkmi a ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
dátum ubytovania
meno a priezvisko ubytovaného
trvalé bydlisko

---

---

-----

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 10
(L) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroj e a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty
nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
(2.) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3.) Základom dane je počet predajných automatov.
(4.) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 50,00 Eur za jeden predajný automat a kalendárny
rok.
(5.) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k
tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(6.) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí
byt' uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, adresa miesta prevádzkovania,

IČO, druh a

názov automatu, druh tovarov, výrobné číslo, dátum začatia prevádzkovania

predajného

automatu.
(7.) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú evidenciu predajných automatov v rozsahu
údajov - výrobné číslo automatu, dátum začatia prevádzkovania automatu, označenie
prevádzky

a miesta, kde je automat

(obchodné

meno, sídlo prevádzkovateľa,

umiestnený, identifikačné
IČO, štatutárny

údaje prevádzkovateľa

zástupca) a dátum ukončenia

prevádzkovania automatu.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§11
(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 .nevýhemé 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 prístroj e
prevádzkuj e.

(4)

Základom dane j e počet nevýhemých hracích prístroj ov.

(5)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu
dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

(6)

Miestne príslušnou obcou j e obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroj e prevádzkujú.

(7)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
50,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

8)

Daňovnikje povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

9)

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. Nárok na vrátenie pomemej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.

la)

Prevádzkovateľ je povinný označiť nevýhernýhrací
prevádzkovateľa
umiestnený.

ll)

prístroj obchodným menom a sídlom

a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je nevýherný hrací prístroj

Od dane sú, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach oslobodené nevýherné hracie
prístroje produkujúce hudbu, umiestnené v pohostinstvách a baroch.

DAŇ ZA JADROVÉ

ZARIADENIE

§12
(1)

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia vj adrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len ,Jadrové zariadenie"),
a to aj po časť kalendárneho roka.

(2)

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a
povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce 28503022m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na

účely tejto dane neprihliada.
(4)

Sadzba dane j e v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením a v Mochovciach v pásme:
nad 1/3 do 2/3 polomeru - 0,0013 eur za m2

(5)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadeni.

(6)

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si
daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo poštou správcovi dane.

(7)

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do
15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ ST AVEBNÉ ODPADY (pOPLATOK)
§ 13

(1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (
ďalej
len
" poplatok ") sa platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov a okrem biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu.

(2)

Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady
odpady je kalendárny rok.

(3)

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a drobné

stavebné

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(4)

Poplatková

povinnosť

zákona o miestnych
skutočnosť.

vzniká

dňom,

ktorým

nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2

daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto

(S)

Sadzba poplatku:
a) vo výške 0,0411 eur za osobu a kalendárny deli, t. j. 15,00 eur za osobu/rolí
pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,trvalý trávnatý 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) vo výške 0,070 eur za l<:gdrobných stavených odpadov bez obsahu škodlivín
Poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov poplatník uhradí v hotovosti
do 300,~ eur správcovi dane (do pokladne poverenému zamestnancovi obce), o čom sa
poplatníkovi následne vydá prijmový pokladničný doklad. Poplatok za drobné stavebné
odpady sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené,
pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobných stavebných odpadov.
(6) Určenie poplatku:
Poplatok sa určuje ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalenclámych dní v zdaňovacom období, ak ide o poplatníka
podľa odseku 3 písm. a),
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dIÚ v zdaňovacom

období a ukazovateľa

dennej prodLl:kciekomunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa odseku 3 písm. b) a c).
(7) Výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období
je v zmysle § 79 ods. 4 zákona

Č.

582/2004 Z. z..

Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 0,6
(8)

Odpustenie

poplatku:

Správca poplatku v zdaňovacom období poplatok odpustí:
a) občanom, ktorí sú v obci vedení ako bezdomovci a v skutočnosti sa v obci nezdržiavajú,
b) občanom dlhodobo (viac ako 12 mesiacov) resp. trvalo žijúcim v zahraničí, ak predložia
doklad o pobyte,
c) občanom, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Tekovské Nemce, ale ktorí sú
prechodne prihlásení a skutočne bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok, ak predložia
doklad o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku.
(9)

Úl'avy na poplatku:
Správca poplatku poskytne úľavu na poplatku:
a) žiakom, resp. študentom nad 15 rokov študujúcim a bývajúcim mimo trvalého bydliska,
ak predložia doklad o štúdiu - vo výške 5,00 eur/rok na žiaka resp. študenta,
b) občanom, ktorí predložia doklad o pracovnom pobyte v zahraničí - v pomernej výške,
ak predložia príslušné potvrdenie o pobyte v zahraničí (sezónne), alebo výkon trestu, pobyt

v ústave a pod ..
(10 )

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive, ktoré je prílohou č.
3,4,5 a 6 tohto VZN.

cl 1) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie (ala. poplatku
za

drobný

stavebný

odpad,

za

ktorý

sa

platí

do

pokladne

obce

ihneď

po

odovzdaní).Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Vyrubenie poplatku. asplatnosť určuje § 81 a § 81azákona omiestnych
daniach.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§14
(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva

na svojom územi obec Tekovské

Nemce.
(2)

Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľností, dane za psa, dane
za nevýherné hracie prístroje, pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 2,- eurá.

(3)

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Tekovské Nemce č. 4/2016 zo dňa 12.12.2016 o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

V Tekovských Nemciach, dňa: 14.12.2017

starosta obce

-----_._-

----

._---

Príloha Č. 1

I
,

l,

Obec Tekovské Nemce
Daň za ubytovanie
na 1 osobu a prenocovanie
v zmysle VZN č 8/2017 zo dňa 14.12.2017 o miestnych daniach
vo výške 0,20

-------_._

e

....

_

.. _------------------

Príloha

Č.

2

Zúčtovanie dane za ubytovanie
PIatiteI' dane

.

Adresa prevádzky

.

Zúčtovacie obdobie

.

Počet osôb

.

Počet prenocovaní

.

Výpočet dane

.

Daň v eurách

.

Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
postupovať v zmysle §21, odst. l písm t) zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Pri prevzatí skontrolovaná daň s knihou ubytovaných, účtovný stav súhlasi ~nesúhlasí,

v Tekovských Nemciach, dňa ....•..•......•.........

Odovzdal

.

Prevzal

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

Príloha Č. 3

Priznanie k poplatku za odpad - FO
za rok 2018

Platitel' poplatku

dátum nar

~

.

(Uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť poplatok za rodinu.)

Adresa trvalého pobytu

.

Adresa skutočného pobytu

.

(Osoby trvalo prihlásené na jednej adrese, skutočne bývajúce na inej adrese.)

Počet osôb spolu vrátane platiteľa

.

Údaje o rodinných príslušníkoch
(meno, priezvisko, dátum nar.

.
..

.

príp. adresu trvalého pobytu)

.

• •

•••••••••••••••

Nárok na úl'avu v zmysle VZN č. 8/2017

••••••••••

o ••••

o ••••••••••••••••

o •••••••••

vo výške 5,00 €/ na žiaka, resp. študenta:

Žia){, resp. študent študujúci a bývajúci mimo trvalého bydliska nad 15 rokov
(Uviesť meno, priezvisko študenta, pri požadovanej úľave predložiť doklad o štúdiu.)

Nárok na úľavu v zmysle VZN č. 8 /2017 v pomernej výške 1/365/ na osobu:
Osoba prihlásená na trvalý pobyt na území obce, ak sa nezdržiava na území obce, po
predložení príslušných doldadov.
(Uviesť meno, priezvisko osoby, predpoklad. dlžku pobytu mimo územia štátu, resp. obce.)

Týmto preh1asujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady z mojej domácnosti
likvidujem kompostovaním na domácom kompostovisku umiestnenom na nehnuteľnosti, ktorej som vIastníkom.
Prehlasujem,
postupovať v zmysle
Súhlasím so
o ochrane osobných
komunálny odpad.

že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
§2I, odst. l písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad (Zákon Č. 12212013 Z.z.
údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za

v Tekovských Nemciach, dňa

.
Podpis

Priloha Č. 4

Priznanie k poplatku za odpad - FO podnikater
za rok 2018

Meno a priezvisko podnikatel'a

.
v

IČO:

DIC:

.

.

č. tel.:

.

Tr-v-alý pobyt podnikateI'a

.

Obchodné meno:

.

Miesto podnikania:

.
"
Císlo
bankového účtu:

Názov banky:

.

1.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú spoplatníkom
v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, neznížený o počet osôb, ktorí majú
v meste trvalý alebo prechodný pobyt, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. Ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu sa započítava aj táto osoba.
Názov prevádzky

dátum zriadenia prev

Počet zamestnaných
Názov prevádzky
Počet zamestnaných

.

osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom
.
dátum zriadenia prev
.
osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ......•...........•......•........

2.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb, ktorí sú s poplatníkom v pracovno-právnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu a priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie
v rozhodujúcom období. Do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán a akje poplatníkom fyzická osoba - podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
Sídlo prevádzky •........•......•...................•......•...................•. dátum zriadenia prev
.
Počet osôb a dní ubytovaných

v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ...........•......••...•.......••..

Preh1asujem, u biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady likvidujem kompostovaním na
domácom kompostovisku na nehnutel'nosti,ktorej som vlastníkom.
Preblasujem,
postupovať v zmysle
Súhlasím so
o ochrane osobných
komunálny odpad.

V

že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prfpade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
§21, odst. 1 písm f) zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad ( Zákon Č. 12212013 Z.z.
údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za

dňa

.
Podpis podnikateľa

Príloha Č. 5

Priznanie k poplatku za odpad - PO
za role 2018

Názov právnickej osoby
v

leo:

.

.
DIČ:·

č. tel.:

.

.

Sídlo

.

Miesto podnikania:

II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Názov banky:

Číslo bankového účtu:

.

1.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba, podľa priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú
s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, ne znížený o počet osôb,
ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. Ak
je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu sa započítava aj táto osoba.

Názov prevádzky ...................................................•....
Počet zamestnaných

.

osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom ...............................•..

Názov prevádzky ..................••...................................
Počet zamestnaných

dátum zriadenia prev

dátum zriadenia prev

.

osôb vrátane osoby, ktorá je štatutár. orgánom

.

2.) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba, podľa priemerného počtu osôb, ktorí sú s poplatníkom v pracovno-právnom
vzťahu, inom obdobnom vzťahu a priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na určené
obdobie v rozhodujúcom období. Do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán a akje poplatníkom fyzická osoba- podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.

Sídlo prevádzky

..•........•.....•..............•.............•.........•........ dátum zriadenia prev
Počet osôb a dní ubytovaných v období od 1.1.2017 do 31.12.2017

.
.

Prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady likvidujeme kompostovaním .
Prehlasujem,
postupovať v zmysle
Súhlasím so
o ochrane osobných
komunálny odpad.

V

že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
§21, odst. 1 písm t) zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov.
spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad (Zákon Č. 122/2013 Z.z.
údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za

, dňa

.
podpis a pečiatka

Príloha: 6

Priznanie k poplatku za odpad
(iní vlastníci nehnuteľností bez trvalého pobytu príp. chatári)
za rok 2018

Platitel' poplatku

dátum nar

Adresa trvalého pobytu

.

,

.

(ulica, č. domu, PSČ, mesto)

Adresa nehnuteľnosti v obci Tekovské Nemce

Týmto prehlasujem, že biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a kuchynské odpady z mojej domácnosti
likvidujem kompostovanfm na domácom kompostovisku umiestnenom na nehnuteľnosti, ktorej som vlastníkom.
Prehlasujem,
postupovať v zmysle
Súhlasím so
o ochrane osobných
komunálny odpad.

V

že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca dane
§21, odst. 1 písm f) zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
spracovanfm osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za odpad(Zákon Č. 122/20l3 Z.Z.
údajov). Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za

dňa

.
podpis

Výpočet:

