Všeobecné záväzné nariadenie
obce Jalovec č. 2/2016
o miestnych daniach
Obec Jalovec v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v z.n.p. ( ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.)
vydáva pre územie obce Jalovec všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o miestnych daniach
Úvodné ustanovenie
§1
Obec Jalovec ako správca dane ( ďalej len správca dane ) v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2015 tieto
miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí
miestnych daní podľa splnomocňovacích ustanovení zákona č. 582/2004
Z.z. v z.n.p. .
Prvá časť
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
§2
Hodnota pôdy a pozemkov
(1) Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy na 0,1135 Eura za 1 m2.
§3
Sadzby dane z pozemkov
(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty –
0,80 %,
b) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

v intraviláne obce ( zastavanom území obce určenom katastrom
nehnuteľností ) – 1,25 %,
c) záhrady – 0,80 %,
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,80 %,
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 1,25%,
f) stavebné pozemky - 0,80 %.
(2) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane na jednotlivé skupiny
pozemkov uvedené v § 3 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania
ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo
predajný stánok – 4 %.
Daň zo stavieb
§4
Sadzby dane zo stavieb
(1) Správca dane určuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,08 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,10 eura za stavby na poľnohospodár. produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohos.
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,25 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,25 eura za samostatne stojace garáže,
e) 0,14 eura za stavby hromadných garáží,
f) 0,14 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,80 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,80 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou,
i) 0,35 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok 0,033 eura za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§5
Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, divadlá, kiná,
výstavné siene, osvetové zariadenia.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 Eur nebude
vyrubovať.

Druhá časť
Daň za psa
§6
Sadzba dane
Správca dane určuje sadbu dane vo výške 5 eur za jedného psa
na kalendárny rok. Takto určená sadzba platí aj za každého ďalšieho psa
u toho istého daňovníka.
§7
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorý je inak
predmetom dane v prípade, že pes bol získaný zo záchytnej stanice obce pre
jeho prvého vlastníka alebo držiteľa.
Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a osobitné spôsoby ich užívania
Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Jalovec, najmä cesty,
miestne komunikácie, chodníky, námestia a verejná zeleň. Osobitným
užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie predajného
zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky rôznych materiálov, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov a
prenosných reklamných zariadení, vymedzenie verejného priestranstva na
reklamné, propagačné akcie, prezentácie a iné komerčné akcie, vymedzenie
verejného priestranstva na uskutočnenie výkopových prác a iné.

§9
Sadzby dane
(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň vo výške 0,10 eura.
(2) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva na účely ambulantného predaja fixne vo výške 2 eurá za
deň.
§ 10
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Oznámenie musí obsahovať:
a) pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trv. pobytu,
b) pri právnickej osobe – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo a ostatné údaje rozhodujúce pre určenie dane: účel, miesto, obdobie
a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.
§ 11
Oslobodenie od dane
(1) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické
a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) kultúrne, športové, cirkevné akcie, akcie na ochranu zdravia, životného
prostredia a iné verejno-prospešné akcie usporiadané bez vyberania
vstupného,
b) akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
c) akcie , na ktorých sa finančne podieľa obec Jalovec.
Štvrtá časť
Daň za predajné automaty
§ 12
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 30 eur za jeden predajný automat a
kalendárny rok.
§ 13
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov
(1) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti
písomne na tlačive Registračný list ( príloha č. 1 tohto VZN ).

(2) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat identifikačným
štítkom s evidenčnými údajmi daňovníka.
Piata časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 30 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a
kalendárny rok.
§ 15
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojov
(1) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti
písomne na tlačive Registračný list ( príloha č. 1 tohto VZN ).
(2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj
identifikačným štítkom s evidenčnými údajmi daňovníka.
Záverečné ustanovenia
§ 16
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 schválilo obecné
zastupiteľstvo obce Jalovec na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Ing. Peter Kotian
starosta obce
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