Obec Vištuk
Obec Vištuk v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3,
§ 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk
č. 6/2016
zo dňa 12.12.2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Druhy miestnych daní
1. Obec Vištuk zavádza s účinnosťou od 01.01.2017 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za nevýherné hracie automaty
e) daň za predajné automaty
f) daň za ubytovanie
2. Obec zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§2
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní v § 1 ods. a), b), d), e) a g) je kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
Daňovník
1. Daňovníkom je vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu uvedeného na príslušnom liste vlastníctva. Ak

sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z nehnuteľností zastupuje jeden z
nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je
nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, daňovníkom dane z nehnuteľností sú
obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhy orná pôda, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením
meny euro v Slovenskej republike.

2.
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m² podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku za 1 m²
podľa prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25%.
2. Ročná sadzba dane z pozemkov sa v obci zvyšuje takto:
-za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
-za trvalé trávnaté porasty
-za záhrady
-za zastavané plochy a nádvoria
-za ostatné plochy
-za stavebné pozemky

0,45 % zo základu dane
0,45 % zo základu dane
0,53 % zo základu dane
0,63 % zo základu dane
0,69 % zo základu dane
0,60 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
§6
Základ dane
1.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§7
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Vištuk ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m² zastavanej plochy:
a) 0,087 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,105 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,296 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,279 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,279 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,279 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 0,314 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,593 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,244 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách chát a stavieb na individuálnu rekreáciu
príplatok za podlažie o 0,06 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie
podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, pri všetkých ostatných stavbách príplatok za
podlažie o 0,03 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§8
Základ dane
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m².

§9
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy
takto:

a) 0,082 € za byty,
b) 0,082 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,082 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
d) 0,082 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené:
a) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane
b) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve iného štátu užívané diplomatickými
zástupcami, konzulmi a inými osobami
c) pozemky a stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža
d) pozemky a stavby, alebo ich časti v ktorých prebieha vyučovací proces v zmysle
školského zákona.
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov, na ktorých
sú cintoríny.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a zo stavieb
a bytov slúžiacich na vykonávanie náboženských obradov.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie danie zo stavieb a bytov takto:
25% zníženie dane zo stavieb pre držiteľov preukazov ZŤP ( občan žiadajúci zníženie
dane s písomnou žiadosťou predloží aj fotokópiu preukazu ZŤP)
4. Správca dane ustanovuje, že môže poskytnúť oslobodenie od dane z pozemkov, na
ktorých sú verejné parky, priestory a športoviská (podľa § 17, ods. 2, písm e) zák.č.
582/2004 Z.z.), na základe písomnej žiadosti vlastníka, doloženou aktuálnym
listom vlastníctva s vyznačením zmeny charakteru pozemku, po prerokovaní
a schválení Obecným zastupiteľstvom.

§ 11
Platenie dane
1.Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak výška ročnej dane vyrubenej fyzickej osobe presahuje 166 € a výška vyrubenej ročnej
dane právnickej osoby presahuje 332 €, je možné daň splatiť v štyroch splátkach:
prvá do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá
do 30. júna , tretia do 30. septembra a štvrtá do 30. novembra kalendárneho roka.

DAŇ ZA PSA
§ 12
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane nie je pes, ktorého majiteľom je držiteľ preukazu ZŤP. Úľava na dani je
poskytnutá len za jedného psa.

§ 13
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.

§ 14
Sadzba dane
1. Sadzba dane za každého psa je 4,80 €.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie,
plochy parkov, verejnej zelene a podobne.
2. Predmetom dane je najmä osobitné užívanie verejného priestranstva ako predaj a
poskytovanie služieb v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na území obce Vištuk, umiestnenie lunaparku, cirkusu, stavebného zariadenia,
stavebného materiálu a iného materiálu, ktorý slúži pre potreby užívania priestorov na
bývanie a nebytových priestorov, trvalé, alebo dočasné parkovanie motorového
vozidla.

§ 16
Základ dane
1. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m² a pre predaj bežný meter
priestoru na výkon predaja v zmysle VZN č. 2/2013 o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na území obce Vištuk.

§ 17
Sadzba dane
Základná sadzba dane je 1,65 € za 1 m² a deň.
1. Sadzba dane pri využití stánkového ambulantného predaja sa stanovuje paušálom 3,30
€.
2. Sadzba dane pri zaberaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu, lunaparku
a inými atrakciami sa stanovuje paušálom: a) do 300 m² ..... 8,29 € na deň
b) do 600 m² ..... ..9,95 € na deň
c) nad 600 m² .... 30,00 € na deň

§ 18
Vznik, zánik a platenie daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
skončením užívania verejného priestranstva.
2. Daň sa vyberá pred začatím užívania verejného priestranstva.
3. V prípade neoprávneného užívania verejného priestranstva si obec uplatní sankcie vo
forme zvýšenia dane o 100%.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
§ 19
Predmet dane
1. Predmetom dane 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. Sú to najmä:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry
3. Nevýhernými hracími prístrojmi nie sú počítače s pripojením na internet ( napr.
internetová kaviareň

§ 20
Základ dane
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 21
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 100 € ročne za jeden hrací prístroj.

§ 22
Vznik, zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný do 30 dní písomne oznámiť daňovú povinnosť a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo jeho pomernú časť za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania. Daňovník oznámi písomne zánik
daňovej povinnosti a to najneskôr do 30 dní od ukončenia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 23
Predmet dane a daňovník
1. Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá automaty prevádzkuje.

§ 24
Základ dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.

§ 25
Sadzba dane
1. Sadzba dane je:
a) 67 € ročne za predajný automat s menej ako 10-timi druhmi tovaru ( ak
súčasne neponúkajú alkohol alebo tabakové výrobky)
b) 100 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru (ak súčasne
neponúkajú alkohol a tabakové výrobky)
c) 266 € ročne, ak ponuka obsahuje alkohol alebo tabakové výrobky

§ 26
Vznik, zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

2. Daňovník je povinný do 30 dní od začatia prevádzkovania oznámiť správcovi dane
písomne začatie prevádzkovania predajných automatov, pričom oznámenie musí
obsahovať všetky náležitosti ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu, adresa prechodného pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu, miesto umiestnenia, počet automatov, vyjadrenie
vlastníka ak sa predajný automat umiestňuje na objekt, alebo miesto, ktoré nie je vo
vlastníctve daňovníka).
3. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce cestovné lístky akejkoľvek
hromadnej dopravy.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 27
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

§ 28
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie (noc).

§ 29
Platenie dane
1. Správca dane vyrubí daň na základe povinnej preukázanej evidencie mesačným
platobným výmerom.
2. Splatnosť je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 30
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky pre
vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vištuk,
sadzbu poplatku, dĺžku obdobia na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia
poplatku, ohlasovaniu povinnosť, splatnosť poplatku, pri množstvovom zbere spôsob, formu,
miesto na zaplatenie poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na
uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania
poplatku.

§ 31
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektro - odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 32
Poplatník
1. Poplatok 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 a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b./ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce,
c./ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na podnikanie.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
3. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a./ v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe:


užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení
na to určenom,



je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,



užíva
z
dôvodu
plnenia
povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávneho
vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má
právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo



v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a
pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

5. 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; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b./ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a./ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich.
8. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
9. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
10. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.

§ 33
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1.Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ustanovení § 33
odsek 1 tohto VZN.
2.Poplatková povinnosť zaniká dňom nasledujúcim po dni, kedy zanikne skutočnosť podľa
ustanovení § 33 ods.1 tohto VZN.

§ 34
Vyrubenie poplatku
Poplatok sa vyrubí rozhodnutím na jeden kalendárny rok:
a) pre fyzické osoby podľa ustanovenia § 33 odseku 1 písm. a./
b) na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu,
c) na vlastníka / užívateľa nehnuteľnosti , ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt –
tento je povinný uzatvoriť s Obcou zmluvu o úhrade tohoto poplatku
2. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej
činnosti na území obce Vištuk oznámiť počet , druh a frekvenciu vývozu zberných nádob.
3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky

poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 35
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku na rok 2017 sa určuje nasledovne :
a./ pre fyzickú osobu :
1./ 0,0589 € za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má, alebo bude
mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, (21,50 € ročne)
2./ 0,0589 € za nehnuteľnosť na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých poplatník
v rekreačnej oblasti užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnená ju užívať na iný účel ako na
podnikanie, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt, (21,50 € ročne)
b./ pre právnickú osobu a podnikateľa :
1. Ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
Netriedený
odpad
120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba

Sadzba
Objem zbernej
l/€
nádoby v litroch
0,01
120
Ročný poplatok – 31,20 €
0,01
240
Ročný poplatok – 62,40 €
0,01
1100
Ročný poplatok – 286,00 €

Počet
vývozov
26
26
26

c./ poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad je vo výške 0,05 € za kg odpadu.
3.

Ak obec do 31.12. bežného kalendárneho roka nezmení sadzby stanovené v ods. 1
tohto §-u na nasledujúci rok, platia sadzby stanovené týmto VZN aj pre nasledujúci
kalendárny rok.

§ 36
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
alebo odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou za ktoré platil poplatok, v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu:
a./ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa
ustanovenia § 33 odsek 1 písm. b./ alebo písm. c./ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo

miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
právnickej osoby,
b./ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa ustanovenia
§ 33 odsek 8,
c./ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
podľa § 38 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. V prípade, že sa jedná o zástupcu alebo správcu, plní si povinnosti uvedené v odseku 1
zástupca alebo správca.
3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§ 37
Platenie poplatku
1. Poplatok pre FO nad 100 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
◦ prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
◦ druhá splátka do 30.9. príslušného kalendárneho roka.
2. Poplatok za množstvový zber pre PO nad 500 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
◦ prvá splátka do 15 dní odo dňa podpisu dohody o množstvovom zbere,
◦ druhá splátka do 30.9. príslušného kalendárneho roka.
3. Nižšie poplatky pre FO a PO sú splatné do 15 dní od doručenia rozhodnutia, resp. podpisu
dohody.

§ 38
Odpustenie a zníženie poplatku
1. Nárok na úplné oslobodenie od platenia poplatku vzniká občanovi, ktorý sa dlhodobo
zdržiava mimo územia obce a preukáže túto skutočnosť na základe úradného dokladu, alebo
čestného vyhlásenia. Jedná sa najmä o dlhodobý pobyt mimo obce z dôvodu prechodného
pobytu v inej obci, pobytu v zahraničí a podobne, kedy sa občan nezdržiava v obci počas
celého roka.
2. Nárok na čiastočné oslobodenie od platenia poplatku majú rodiny s viac ako 3 deťmi,
poplatok za odpad bude vyrubený najviac na tri deti. Za dieťa sa v tomto prípade považuje
rodinný príslušník do doby prípravy na povolanie maximálne však do veku 25 rokov veku.
3. Nárok na čiastočné odpustenie poplatku má občan starší jako 67 rokov, ktorý žije sám,
prípadne s manželom/-kou vo veku 67 a viac rokov, bez ďalších členov domácnosti,
prípadne nájomníkov. Takémuto občanovi sa ročný poplatok zníži o 8,25 €, t.j.na sumu
13,25 €.
4. Nárok na čiastočné oslobodenie od platenia poplatku má občan, ktorý preukáže úradným
dokladom, že sa v čase najmenej 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce,
a to najmä z dôvodu pobytu v nemocnici, kúpeľnej liečby, pobytu v liečebni a podobnom
zariadení alebo čestným prehlásením z dôvodu pobytu v zahraničí.
5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 39
Konanie
1. Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach miestneho poplatku podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2.Správa daní a platenie dane
a./ Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva správca dane – Obec Vištuk.
3. Miestnu daň a miestny poplatok možno platiť:
 bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
 v hotovosti do pokladne Obecného úradu obce Vištuk,
 poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane.

§ 40
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2015.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Vištuk sa na tomto VZN uznieslo dňa 12.12.2016
uznesením číslo 07/12/2016.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.
Vo Vištuku dňa 13.12.2016

Ľubomír Jelínek
starosta obce
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