Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Ľubotice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov v y d á v a toto v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubotice.
(2) Obec Ľubotice na svojom území ukladá 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,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Ľubotice na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce 3 alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností
(ďalej len kataster).
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri,

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
(5) Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane
z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§3
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Ľubotice v tomto
členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky,
e) stavebné pozemky,
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
§4
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 pre obec Ľubotice je:
a) pri ornej pôde – 0,3478 eura/m2,
b) pri trvalých trávnych porastoch – 0,0912 eura/m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty
pozemku určenej správcom dane vo výške 0,0912 eura/m². Hodnota pozemku sa použije, len
ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov m² a hodnoty pozemku za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona
Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 pre obec Ľubotice je pre:
a) stavebné pozemky – 18,58 eur/m2,
b) záhrady – 1,85 eura/m2,

c) zastavané plochy a nádvoria - 1,85 eura/m2,
d) ostatné plochy – 1,85 eura/m2.
§5
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane u pozemkov
takto:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na
- za trvalé trávnaté porasty na
- za záhrady, zastavané plochy a nádvoria na
- za lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy na
- za stavebné pozemky na
- za ostatné plochy na
- za pozemky na ktorých sú fotovoltaické elektrárne

0,30% zo základu dane
0,30% zo základu dane
0,30% zo základu dane
0,30% zo základu dane
0,30% zo základu dane
0,30% zo základu dane
1,00% zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
§6
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len vlastník stavby).
(2) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
§7
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Ľubotice v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
§8
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§9
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Ľubotice za každý aj započatý m 2 zastavanej
plochy je:
a) 0,066 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,099 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,099 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,199 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 1,659 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,659 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 1,161 eura za ostatné stavby.
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,06 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§ 10
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len vlastník bytu).
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich
a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§ 11
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 12
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 13
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Ľubotice je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,132 eura za byty,
b) 0,199 eura za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 14
Oslobodenie od dane
Od dane z nehnuteľností sú oslobodené:
a) pozemky a stavby vo vlastníctve obce,
b) pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov alebo vo
vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
c) močiare,
d) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na to, že sú to: rokliny,
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, brehové porasty a iné plochy stromovej
a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou.
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) 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 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) 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 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.
§ 16
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len priznanie) je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.
(2) Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia,
je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
§ 17
Vyrubenie dane
(1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane z nehnuteľnosti vydražiteľovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová
povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 19
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 21
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 22
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za psa na území obce Ľubotice je za jedného psa a kalendárny rok:
a) 10 eur za psa držaného v rodinných domoch,
b) 17 eur za psa držaného v bytoch a bytových domoch,
c) 30 eur za psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 19 ods. 1 VZN a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 24
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zastavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Obec Ľubotice určuje za verejné priestranstvo tieto miesta na území obce:
a) cesty,
b) miestne komunikácie,
c) námestia,
d) chodníky,
e) priekopy,
f) vodné toky,
g) verejné parky,

h) ihriská a iné športové plochy,
i) cintoríny,
j) obecné pozemky a plochy.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu,
e) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) umiestnenie skládky,
g) trvalé parkovanie vozidla na miestach vyhradených obecným úradom.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 27
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 28
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Ľubotice
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň vo
výške:
a) 0,33 eur za poskytovanie služieb a umiestnenie predajného zariadenia,
b) 0,16 eur za prechodné umiestnenie stavebného zariadenia,
c) 0,16 eur za prechodné umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v obci,
d) 0,33 eur za trvalé parkovanie vozidla na vyhradených miestach. Pri nákladnom aute s
prívesom sa pri výpočte sadzby dane zarátajú dve parkovacie miesta.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Súhlas na užívanie verejného
priestranstva vydáva starosta obce.
§ 30
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 31
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len zariadenie).
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 33
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 34
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 eur na osobu za každé prenocovanie.
§ 35
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Daň je splatná štvrťročne pozadu do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka pri predložení
hlásenia prevádzkovateľa zariadenia o počte prenocovaní za predchádzajúci štvrťrok.
(3) Prevádzkovateľ prechodného ubytovania je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte
ubytovaných osôb a je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za
účelom kontroly správnosti vykazovanej evidencie v náväznosti na štvrťročné hlásenia.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 36
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 37
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 38
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 39
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) 33,20 eur za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov
tovaru,
b) 66,50 eur za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru,
c) 398 eur za predajný automat, ak sa v skladbe ponúkaného tovaru nachádzajú tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje bez ohľadu na počet druhov tovarov.
§ 40
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
§ 41
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty, daňovník je povinný podať
priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať čiastkové priznanie 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 pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové
priznanie v uvedenej lehote .
§ 42
Osobitné ustanovenia
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 43
Predmet dane
(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 nevýherné 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.
§ 44
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 45
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 46
Sadzba dane
Sadzba dane je 66,50 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 47
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 48
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný podať priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje do 31.januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať
priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník podal priznanie a v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku, alebo zániku.. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote nepodal čiastkové priznanie.

§ 49
Oslobodenie od dane
Od dane za nevýherné hracie prístroje sú oslobodené elektronické prístroje slúžiace na
získavanie a poskytovanie informácií s pripojením na internet.
§ 50
Osobitné ustanovenia
(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu tržieb jednotlivých nevýherných hracích
prístrojov a umožniť správcovi dane kontrolu tejto evidencie pre účely sledovania úmernosti
výšky vyrubenej dane.
(2) V prípade, že sa preukazne na jednotlivom nevýhernom hracom prístroji nedosahuje tržba
presahujúca 20-násobok stanovenej dane, môže daňovník požiadať správcu dane o úľavu
prípadne odpustenie dane. Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní úľavy resp. odpustenia
dane je dokladovanie skutočných tržieb na základe preukaznej evidencie.
ÔSMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 51
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba - občan, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
§ 52
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
(1) pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom (§ 6 ods. 1 VZN č. 2/2004 o
odpadoch):
a) 0,0073 eura za 1 l komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe,
b) 0,0164 eura za 1 l komunálneho odpadu pri 110 l nádobe.

(2) pre fyzické osoby – občanov 0,0273 eura na osobu a kalendárny deň, t. j. 10 eur na osobu
a kalendárny rok.
Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli na celé eurá.
§ 53
Určenie poplatku
(1) Pre poplatníkov so zavedeným množstvovým zberom (právnické a fyzické osoby –
podnikatelia) obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, počtu zberných nádob,
sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby.
(2) Pre ostatných pôvodcov odpadu (fyzické osoby – občania) obec určuje poplatok na
zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
§ 54
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
nahlásiť túto skutočnosť obecnému úradu v Ľuboticiach. Povinnosť ohlásenia má poplatník aj
v prípade, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
(2) Za rodinu žijúcu v spoločnej domácnosti môže ohlasovaciu povinnosť splniť vlastník
nehnuteľnosti, resp. jedna osoba za rodinu.
(3) Ohlásenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Ľuboticiach
vyplnením príslušného tlačiva.
§ 55
Spôsob platenia poplatku
(1) Poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti na obecnom úrade v Ľuboticiach,
b) prevodom na účet obecného úradu v Ľuboticiach,
c) poštovou poukážkou.
(2) Informácie o možnostiach zaplatenia poplatku ako i náležitosti potrebné na zaplatenie
poplatku bezhotovostnou formou sú uvedené v rozhodnutí.
3) Ak bude rozhodnutie doručené platiteľovi po splatnosti jednej, alebo viacerých splátok
poplatník je povinný uhradiť túto už splatnú časť poplatku do 15 dní od doručenia platobného
výmeru.
§ 56
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:

a) že sa v danom období dlhodobo zdržiava v zahraničí – predloží potvrdenie o návšteve
školy, pracovné povolenie, pracovnú zmluvu alebo potvrdenie zamestnávateľa, povolenie
alebo čestné prehlásenie najbližšieho príbuzného,
b) že má v obci trvalý pobyt, ale fyzicky sa zdržiava na území SR mimo trvalého bydliska a
že si tam plní poplatkové povinnosti – predloží potvrdenie o tom, že má zaplatený poplatok v
inej obci.
(2) Obec zníži poplatok o 50 % študentom, ktorí študujú v SR mimo územia obce a tam sú
ubytovaní v zariadení poskytujúcom ubytovanie – po predložení potvrdenia o ubytovaní v
školskom domove, internáte, ubytovacieho preukazu
(3) Obec odpustí poplatok držiteľom Jánskeho plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi
takto:
a) držiteľovi zlatej plakety – za 3 osoby,
b) držiteľovi striebornej plakety – za 2 osoby,
c) držiteľovi bronzovej plakety – za 1 osobu.
(4) O zníženie alebo odpustenie poplatku požiada obec poplatník alebo jeho najbližší
príbuzný formou písomnej žiadosti doplnenej uvedenými dokladmi:
a) u poplatníka, ktorý je už ohlásený na obecnom úrade do 28. februára príslušného
kalendárneho roka,
b) u nového poplatníka pri ohlasovaní platenia poplatku,
c) do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zníženie alebo odpustenie
poplatku,
d) v prípade ods. 3 žiadosť o odpustenie poplatku nie je potrebné podávať, poplatok sa
odpustí na základe dokladu SČK.
(5) Obec môže v jednotlivých prípadoch zohľadniť aj iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zníženie alebo odpustenie poplatku a to na základe žiadosti poplatníka a po prešetrení
objektívnych skutočností. Žiadosť musí byť podaná do 31. januára príslušného roka alebo do
30 dní po obdržaní platobného výmeru.
(6) Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podané po termínoch uvedených v ods. 4
písm. a) až c) a v ods. 5 sa neprihliada.
(7) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 57
(1) Ak daňový subjekt nesplní registračnú alebo oznamovaciu povinnosť podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia, správca dane mu uloží pokutu pri právnických osobách vo
výške od 66,50 eur a pri fyzických osobách vo výške od 7 eur.
(2) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného zákona o správe daní a poplatkov.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Ľubotice č. 5/2011 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12. decembra 2011.

(4) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
10.12.2012.
§ 58
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
starosta obce

