Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničky o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 3/2018
vydané v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov.

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Druhy miestnych daní
Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách 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 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2019:
1. a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
daň za ubytovanie
daň za užívanie verejného priestranstva

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je príslušný kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
Článok 2
Daň z nehnuteľností
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Základné ustanovenia o dani z nehnuteľností sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z.,
ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z
nehnuteľností, ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným
nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane
správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania,
vyrubenie dane a platenie dane.

DAŇ Z POZEMKOV
Článok 3
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 1m² uvedenej v Prílohe č.1 zákona 582/2004 Z.z..
Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. je pre druh pozemkov:
1. orná pôda, chmeľnice vinice, ovocné sady - k.ú. Viničky

0,3568 EUR/m2

2. trvalé trávnaté porasty

0,1035 EUR/m2

- k.ú. Viničky

2. Správca dane ustanovuje, že hodnota lesných pozemkov v celej obci, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,23 EUR/m2.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a
hodnoty pozemkov za l m² uvedenej v Prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z..
Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. je pre druh pozemkov:
1. Záhrady
2. zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy
3. stavebné pozemky

1,32 EUR/m2
1,32 EUR/m2
13,27 EUR/m2

Článok 4
Sadzba dane
1. Správca dane ročnú sadzbu dane z pozemkov na území celej obce určuje takto:
a)
b)
c)
d)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty: 0,60% zo základu dane
záhrady:
0,30% zo základu dane
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy:
0,60% zo základu dane
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy:
1,25% zo základu dane
e) stavebné pozemky: 0,30% zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 5
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Viničky určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,050 EUR

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu

b) 0,095 EUR

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) 0,300 EUR

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu

d) 0,170 EUR

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov

e) 0,170 EUR stavby hromadných garáží
f) 0,170 EUR

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) 0,300 EUR

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

h) 0,500 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
i) 0,140 EUR

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške
0,033 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 6
Platenie dane
1. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. Ak vyrubená ročná daň presiahne 33 000 EUR, je splatná v dvoch splátkach:
4. prvá splátka dane je vo výške 50% z vyrubenej dane a je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
5. druhá splátka dane vo výške 50% z vyrubenej dane je splatná do 31. augusta bežného roka,
za ktorý sa vyrubuje.
3. Správca dane pri miestnych daniach uvedených v Článku 3 Daň z pozemkov a Článku 5 Daň zo
stavieb nebude vyrubovať daň v úhrne za rozhodnutie nižšiu ako 2 EUR.
Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí. V prípade
skoršieho uhradenia dane rozdelenej na splátky, správca dane akceptuje zníženie počtu splátok.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 7
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
3. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti, obec môže uloží daňovníkovi pokutu vo výške 5 € podľa § 155, ods. 1, písm. d)
Zákona č. 563/2009.
4. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa (čiastkové), povinnosťou
vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.
5. 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 zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia
platby.
6. 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
Článok 8
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 9
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 10
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok je 4 EUR.
Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok 11
Zníženie dane
1. Správca dane sadzbu dane zníži o 50% u vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí v zdaňovacom
období dosiahli vek 70 rokov a starším.
2. Zníženie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencií obyvateľstva ja na danej adrese
okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba.
Článok 12
Registračný štítok
Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa registračný štítok bez poplatku, ktorý je povinný
zabezpečiť, aby pes štítok nosil. Odcudzenie, zničenie alebo stratu štítka je vlastník alebo držiteľ
psa povinný bezodkladne oznámiť na obecnom úrade. Správca dane vydá vlastníkovi alebo
držiteľovi psa za úhradu 0,50 EUR nový štítok.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 13
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Článok 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Článok 15
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Článok 16
Sadzba dane
Sadzba dane je 35 EUR/rok za jeden predajný automat a jeden kalendárny rok.
Článok 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
Článok 18
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov a výrobné číslo

-

obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu
adresa umiestnenia predajného automatu
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 19
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Článok 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Článok 21
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Článok 22
Sadzba dane
Sadzba dane je 35 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Článok 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
Článok 24
Identifikácia nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov a výrobné číslo
- obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja
- adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
- dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 25
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Článok 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 27
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 28
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,35 EUR na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia.
Článok 29
Spôsob vyberania dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu platiteľ dane, ktorým je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Článok 30
Vedenie evidencie
Pre účely evidencie odplatného prechodného ubytovania fyzických osôb a kontroly správcom dane
je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť knihu ubytovaných a domovú knihu pre cudzincov so
všetkými identifikačnými údajmi.
Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre daňovníka, v
ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od
kedy a do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní
po skončení príslušného štvrťroka.
Článok 31
Splatnosť dane
Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na číslo účtu
SK41 0200 0000 0000 1482 3622 alebo v hotovosti do pokladne obce.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 32
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu,
umiestnenie vozidla vykazujúceho známky vraku.
Článok 33
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Článok 34
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Článok 35
Sadzba dane
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je 0,35 EUR za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Článok 36
Platenie dane
Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným prevodom číslo
účtu SK41 0200 0000 0000 1482 3622. Ak táto povinnosť vznikne v priebehu roka, je splatná do 15
dní od právoplatnosti rozhodnutia.

ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Článok 37
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady (okrem elektroodpadov) a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce Viničky.

Článok 38
Poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je
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 trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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.
Článok 39
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Obec Viničky stanovuje paušálny poplatok za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako podnikanie.
Základná sadzba paušálneho poplatku pre osoby uvedené v čl. 38 odsek 1a) je
0,0274 EUR na osobu za kalendárny deň. (10,00 EUR na osobu za rok)
2. Obec Viničky stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie a pre podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Správca dane Obec Viničky stanovuje sadzbu poplatkov pre množstvový zber pre osoby uvedené v
čl. 38 ods. 1. písm. b) a c) nasledovne:
Sadzba za 1 liter
Ročný poplatok
Periodicita
Objem nádoby v Frekvencia
komunálneho
v EUR za 1 kuka
vývozu
litroch
odvozov za rok
odpadu
nádobu
trojtýždňový
0,0202 EUR
110
18
40,00 EUR
(2,222 EUR / 110 l)
interval
trojtýždňový
0,0113 EUR
1100
18
224,00 EUR
(12,4444 EUR / 1100 l)
interval
3. Obec Viničky stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,025 EUR za
1 kg drobného stavebného odpadu.
Článok 40
Určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Správca dane určuje poplatok na príslušný kalendárny rok.
Poplatok pre poplatníka fyzickú osobu uvedenú v čl. 38 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa určí
ako súčin sadzby poplatku uvedenej v čl. 39 ods. 1 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní
v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom poplatník 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 trávny porast na iný účel ako na podnikanie.

2. Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa uvedeného v čl. 38 ods. 1 písm. b) a c)
tohto nariadenia sa určí ako súčin počtu zberných nádob, frekvencie odvozov, sadzby poplatku
uvedenej v čl. 39 ods. 2 tohto nariadenia a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
3. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu pre poplatníkov podľa čl. 38 sa určí
ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a skutočnej hmotnosti drobného
stavebného odpadu odovzdaného do zberného dvora.
Článok 41
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí ak:
a) Ide o fyzickú osobu, ktorá sa v určenom období celoročne zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky. Podmienkou pre odpustenie poplatku je doloženie hodnoverného
dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky. Za takýto doklad možno považovať jeden z nižšie uvedených dokladov, ktorý je
poplatník pri predkladaní žiadosti o odpustenie poplatku povinný predložiť:
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo
agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo územia Slovenskej
republiky, resp. o pracovnej činnosti vykonávanej mimo územia Slovenskej
republiky,
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia o platení miestneho
poplatku za komunálny odpad mimo územia Slovenskej republiky,
- povolenie k pobytu (nie potvrdenie o prechodnom pobyte) alebo víza s aktuálnym
potvrdením vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej
republiky (na území daného štátu),
- originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia školy o štúdiu mimo
územia Slovenskej republiky.
b) Ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce po doložení príslušných dokladov a to:
- originál alebo úradne overená kópia potvrdenia o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb, reedukačnom centre alebo v detskom domove,
- originál alebo úradne overená kópia potvrdenia o výkone trestu odňatia slobody v
ústave na výkon trestu odňatia slobody.
2. S predloženým dokladom podľa ods. 7.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine
a v maďarskom jazyku) aj jeho preklad do slovenského jazyka.
3. Poplatník žiadosť o odpustenie poplatku doručí správcovi dane osobne do podateľne,
prostredníctvom poštovej služby, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo prostredníctvom
elektronického formulára podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 42
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži sadzbu na 0,0164 EUR na osobu
za kalendárny deň (6,00 EUR na osobu za rok), ak poplatník obci preukáže na základe
doložených dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je doloženie
hodnoverného dokladu. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:

a) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo
obce, vždy na príslušný školský rok, spolu s dokladom preukazujúcim ubytovanie, napr.
potvrdenie študentského domova, nájomná zmluva a pod. Pri ubytovaní u rodinných
príslušníkov a iných osôb postupuje sa podľa ods. 2
b) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo
agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo obce Viničky, vrátane
dokladu preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne,
nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti),
c) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia vykonávanej mimo obce Viničky
(zmluvný vzťah upravujúci výkon práce poplatníka – živnostníka pre objednávateľa
prác), vrátane dokladu, preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie
ubytovne, nájomná zmluva, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti),
d) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti
vykonávanej mimo územia Slovenskej republiky a potvrdenie o čase strávenom mimo
územia Slovenskej republiky (originál alebo úradne osvedčená kópia).
2. Ak poplatník v danom zdaňovacom období uhradil poplatok v inej obci ako v obci Viničky, ako
hodnoverný doklad pre zníženie poplatku doloží potvrdenie o prechodnom alebo trvalom pobyte
v príslušnej obci a doklad o zaplatení poplatku na území danej obce.
3. S predloženým dokladom podľa ods. 1. písm. d) poplatník doloží (okrem dokladu v češtine
a v maďarskom jazyku) aj jeho preklad do slovenského jazyka.
4. Poplatník žiadosť o zníženie poplatku doručí správcovi dane osobne do podateľne,
prostredníctvom poštovej služby, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo prostredníctvom
elektronického formulára podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 43
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
a) uviesť meno, priezvisko, titul, RČ, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v
prípade určeného zástupcu podľa § 77 odst. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 odst. 2 písm. b) a c), názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo, alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.

Článok 44
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Poplatok vyrubí správca každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatníci sú povinní uhradiť poplatok obci poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne
obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu
SK41 0200 0000 0000 1482 3622.
4. Poplatok určený podľa čl. 39 bod 3 (drobný stavebný odpad) sú poplatníci povinní uhradiť obci
priamo na zbernom dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa
poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad.
Článok 45
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Viničky.
Článok 46
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Viničky o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2016.
Článok 47
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zák.
č. 582/2004 Z.z..
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Viničky sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Viničkách
na
svojom
zasadnutí
dňa
14.12.2018
prijatím
uznesenia
č. 4/2/2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

.......................................................
Michal Takáč
starosta obce

