
Obecné zastupiteľstvo obce Chminianska Nová Ves. na základe ustanovenia ~‘ 6 ods. 1

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 znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce

Chminianska Nová Ves. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 32/ 2012

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chminianska

Nová Ves

ČASt PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

*1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(d‘alej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Chminianska Nová Ves.

(2) Obec Chminianska Nová Ves ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnutel‘ností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie

(3) Obec Chminianska Nová Ves ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnutel‘ností, daň za psa 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 a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (d‘alej len „zákon o miestnych daniach“).



ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE

Daň z nehnutel‘ností

Daň z nehnutel‘ností - samostatné VZN obce Chminianska Nová Ves na rok 2013:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (d‘alej len „daň z bytov«).

Daň za psa

(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 vlastní alebo používa
občan s t‘ažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držitel‘om psa, ak sa nedá preukázat‘, kto psa vlastní.

(3) Základom daneje počet psov.

(4) Miestne príslušnou obcouje 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:
a) 3,32 eur za jedného psa a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podl‘a ~ 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.



Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Predmetom dane za užívanie verej něho priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Chminianska Nová Ves, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dÍžke a v šírke, po1 metra za zvýšenými obrubami

chodníkov alebo zelených pásov,
b) chodníky, a ině plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestie,
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce.

(3) Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podl‘a
osobitného zákona.

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného
priestranstva rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo mých atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska 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 verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranswa je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

(7) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

(8) Správca dane určuje, v súlade s ust. ~ 33 a ~ 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 3,50 eura za každý aj začatý deň za užívanie verejného priestranstva
b) vo výške 10,00 eur na rok za užívanie verejného priestranstva — prístrešok pre auto a pod.

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



(10) Daňovník je povinný oznámit‘ svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne správcovi dane najneskór v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnost‘, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bob uvedené do póvodného stavu najneskór do
3 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.

(11) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskór v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec móže určif
splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

Daň za ubytovanie

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fýzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný právny predpis.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Platitel‘om dane je prevádzkovatel‘ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

(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) Platitel‘ dane je povinný správcovi dane oznámit‘ raz mesačne do 5 dní po ukončení mesiaca:
!počet ubytovaných osób, početprenocovaní a výšku dane atď!

V oznámení platitel‘ dane uvedie: Meno a priezvisko platitel‘a dane, bydlisko,
počet ubytovaných osób, počet prenocovaní a výšku dane za ubytovanie do 5 dní od
ukončenia mesiaca.

(8) Na účely dane je platitel‘ dane povinný viest‘ evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov v “Knihe ubytovaných“, ku ktorej musia byt‘ doložené potvrdenia o zaplatení
dane daňovníkmi.



(9) Platitel‘ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie: meno a priezvisko, počet prenocovaní a výšku dane

(11) Platitel‘ dane odvádza daň z ubytovania obci Chminianska Nová Ves:
a) do pokiadne obce
b) na účet obce VÚB Prešov 54275 72/0200

a to v lehote raz mesačne do 5 dní po ukončení mesiaca zdaňovacieho obdobia

ČASt TRETIA

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

(1) Miestny pop latok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( d‘alej len,,
poplatok “) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov a biologicky rozložitel‘ného kuchynského a reštauračného
odpadu

(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Chminianska Nová Ves stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom
nariadení obce Chminianska Nová Ves č. : 33 /2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chminianska Nová Ves.

(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podl‘a ~ 77 ods. 2
až 4 zákona o miestnych daniach. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

(4) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnutel‘nosti; ak je nehnuteľnosf 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 nehnutel‘nosti štát, vyšší územný celok alebo obec (d‘alej len
“platitel“).
Platitel‘ a poplatník sa móžu písomne dohodnút‘, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platitel‘.



(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosf uvedená v ~ 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto
skutočnost‘.

(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. ~ 78 ods. 1 a ~ 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
a) vo výške 0,10 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov,

b) vo výške 0,0 192 eura za komunálny odpad za osobu a kalendárny deň ‚ t.j. 7,00 € za
osobu! 1 rok

(7) Správca dane určí poplatok na zdaňovacie obdobie v súlade s ~ 79 zákona o miestnych
daniach.

(8 ) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podl‘a ~ 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je
poplatníkom osoba podl‘a ~ 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identif~kačné číslo,
b) uviest‘ údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podl‘a ~ 82zákona o miestnych daniach,
predložiť aj doklady, ktoré odóvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámit‘ obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto
nastali.

(9) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubenie
poplatku a splatnost‘ určuje ~ 81 a ~ 81a zákona o miestnych daniach.
Obec móže určiť platenie poplatku v splátkach.
Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.

(10) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím
ale pre množstvový zber obec určuje:
spósob platenia poplatku :vjednej splátke

formu platenia poplatku : do pokladne, alebo na účet obce: č.ú.5427572/0200

miesto platenia poplatku : Obecný úrad Chminianska Nová Ves



(11) Obec podl‘a ~ 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži podl‘a najnižšej sadzby,
t.j. na 0,0095 € za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe (napr. potvrdenie
o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce spolu s dokiadom
o prechodnom pobyte v me] obci, kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu mimo územia
danej obce spolu s dokiadom o prechodnom pobyte v inej obci, apod.), že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

(12) Obec podl‘a ~ 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe (napr. potvrdenie o dennom štúdiu na vysokejIslrednej
škole mimo územia obce spolu s dokladom o prechodnom pobyte v me] obci, kópia
pracovnej zmluvy s miestom výkonu mimo územia dane] obce spolu s dokladom
oprechodnom pobyte v me] obci, apod.), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné ustanovenia k dani za psa

Priznanie k dani za psa

(1) Priznanie k dani za psa, je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnost‘ k týmto daniam
alebo niektorej z nich podl‘a stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(2) Ak vznikne daňová povinnosf k dani za psa, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podat‘ priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskór do 30 dní
odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

(3) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, podl‘a ~ 99a zákona o miestnych daniach
a daňová povinnost‘ k dani za psa, alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podat‘ čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne
alebo zanikne daňová povinnost‘ príslušnému správcovi dane najneskór do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

(4) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviest‘ len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani za psa, vrátane ěiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej
znich.



(13) Daňovníkovi, ktorý bol povinný platit‘ daň za psa podl‘a ~ 27 ods. 3 zákona

o miestnych daniach, bez vyrubenia do 31. januára prfslušného zdaňovacieho
obdobia podl‘a predpisu účinného do 30. novembra 2012, správca dane vyrubí daň
rozhodnutím prvýkrát podl‘a predpisu účinného od 1. decembra 2012 na zdaňovacie
obdobie roku 2013.

(14) Ak obec nevyrubovala poplatok podl‘a predpisov účinných do 30. novembra 2011,

vyrubí poplatok rozhodnutím prvýkrát podl‘a predpisu účinného od 1. decembra 2011
na zdaňovacie obdobie roku 2012.

Vyrubenie dane za psa

(1) Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podl‘a stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6
a 7 ~8 tohto VZN neustanovujú inak.

(2) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnost‘ k dani za psa, správca dane
vyrubí pomernú čast‘ dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová
povinnosf, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak správca dane nevyrubu daň za psa, podl‘a odseku 2 tohto VZN a v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnost‘, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane do zániku daňovej povinnosti podl‘a ~ 26, 48, 56 zákona o miestnych daniach.

(4) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania
vyrubí rozhodnutím rozdiel dane za psa, na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné
priznanie týka a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých bola daň za psa
vyrubená aj bez podania priznania k dani za psa, alebo niektorej z nich a čiastkového
priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia
dodatočné priznanie vzťahuje.

(5) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie
k dani za psa, alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej
z nich, a daň za psa, ešte nebola vyrubená na základe podaného priznania k dani za psa,
alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na
zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň za psa, alebo niektorú z nich s prihliadnutím
na dodatočné priznanie.

(6) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podl‘a odseku 1 ~ 8 tohto VZN má odkladný
účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá; právoplatnosf ostatných výrokov
nieje dotknutá.

(7) Vyrubená daň za psaje splatiiá do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.



(5) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani za psa, alebo niektorej z nich alebo
čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich móže daňovník podaf opravné
priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledně podané opravné priznanie, pričom na
podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa
neprihliada.

(6) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani za psa alebo
niektorej z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich
neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskór do štyroch rokov od konca roka,
v ktorom vznikla povinnost‘ podať priznanie k dani za psa, alebo čiastkové priznanie
k týmto daniam alebo niektorej z nich.

(7) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
vyrubenie dane.

(8) V priznaní k dani za psa sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikatel‘om, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má,
identifikačně číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vypinif všetky údaje
podl‘a priznania k dani za psa. Osobně údaje podl‘a tohto odseku sú chránené podl‘a
osobitného predpisu.

(9) Priznanie k dani za psa sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií
Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník
označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné
priznanie.

(10) Na príslušné priznanie sa vzt‘ahujú ustanovenia zákona o miestnych daniach a ustanovenie
osobitného predpisu, t.j. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzt‘ahujúce sa na
daňové priznanie.

(11) Daňovník, ktorý bol povinný oznámit‘ vznik daňovej povinnosti k dani za psa a podal
oznámenie podl‘a predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne

mu daňová povinnost‘ k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1. decembra 2012, je
povinný podat‘ čiastkové priznanie k dani za psa alebo niektorej z nich podl‘a ~ 99b
zákona o miestnych daniach

(12) Daňovník, ktorý bol povinný oznámit‘ vznik daňovej povinnosti k dani za psa a

povinnost‘ nesplnil podl‘a predpisov účinných do 30. novembra 2012, je povinný

podat‘ priznanie k dani za psa alebo niektorej z nich podl‘a ~ 99a zákona o miestnych
daniach alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa ~ 99b
zákona o miestnych daniach.



ČASt PlATA
Spoločné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

*9

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce.

(3) Daň z nehnutel‘nosti, daň za psa, možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie
alebo zníženie dane vždy Jen k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(4) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpad sa určia alebo móžu
zmenif sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo
pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia..

* 10
Záverečné ustanovenia

(1) Pokial‘ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych
daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Chminianska Nová Ves č. 29/2011 zo dňa 14.12.20 11 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Chminianska Nová Ves a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne závšzného nariadenia schval‘uje Obecné zastupitel‘stvo
Chminianska Nová Ves.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

V Chmin.Novej Vsi, dňa 28.11.2012

Starosta obce:
Peter Konečný Bc.


