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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v y d á v a pre územie obce DOLNÉ LOVČICE toto

VŠEOBECNE Z ÁVAZ NÉ NA RIADENIE
číslo 3/2008
o miestnych daniach
na území obce DOLNÉ LOVČICE

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Lovčice dňa: 29.10.2008
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolné Lovčice dňa: 14.11.2008
VZN bolo schválené Uznesením č. 34/2008 OZ dňa 14.11.2008
Po schválení VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Lovčice dňa: 17.11.2008
Po schválení VZNzvesené z úradnej tabule v obci Dolné Lovčice dňa: 02.12.2008

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2009
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky ukladania miestnych daní (ďalej len „miestne dane “) na území obce Dolné
Lovčice.
2. Obec Dolné Lovčice ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA PSA
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane
za predajné prístroje, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenia je
kalendárny rok.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za užívanie verejného priestranstva
je doba skutočného osobitne užívaného verejného priestranstva.
5. Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Lovčice na svojom území, ktoré tvorí katastrálne územie Dolné Lovčice, prostredníctvom Obecného
úradu Dolné Lovčice.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
PRVÁ
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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DAŇ

Z POZEMKOV
Článok 1

l. Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník, alebo správca pozemku, fyzická alebo
právnická osoba, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku uvedený v ustanovení
§ 5 zákona č. 582/2004 Z.z,. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach).
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Dolné Lovčice v členení
podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
3. 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.
4. 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 l m² uvedenej v prílohe č. 1 zák. číslo
582/ 2004 Z. z. pre jednotlivé katastrálne územia.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej
v prílohe č. 2 zák. č. 582/2004 Z.z.
Hodnota pozemkov podľa jednotlivých druhov sa ustanovuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávne porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,81 €/m²
0,11 €/m²
1,32 €/m²
0,20 € /m²
0,00 €/m²
1,32 €/m²
13,27 €/m²
1,32€/m²

5. Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov uvedené
v odst. 4 tohto ustanovenia je zo základu dane:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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b), c), d), f), g), h), trvalé trávnaté porasty, záhrady, lesné pozemky, zasatavané
plochy, nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy
0,65 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy

0,65 %

6. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru
stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom
stavebnom povolení.

7. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do
bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ
D A Ň Z O S T AV I E B
Článok 2
Predmet dane a daňovníci
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Dolné Lovčice, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou
pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
2. 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).
3. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo sta
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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vieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Článok 3
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavnej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strechy.

Článok 4

Sadzba dane
1. Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý m² zastavanej plochy nasledovná:
a/ 0,13 €

- za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby - prízemie

b/ 0,33 €

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

c/ 0,13 € -

d/ 0,5 €

e/

1€

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

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

-

za stavby na ostatné podnikanie (podnikateľskú činnosť) a zárobkovú

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou,
f/

0,3 € -

za ostatné stavby

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok 0,08 €, za každé ďalšie podlažie,
okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku tohto ustanovenia, daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane
sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou na príslušný účel využitia stavby podľa
ods. 1 alebo 2 tohto ustanovenia a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.
Pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby
využívanej na jednotlivé účely využitia podľa ods. 1 k celkovej podlahovej ploche.

ČASŤ TRETIA
DAŇ Z BYTOV
Článok 5
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,
daňov níkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a
ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Článok 6
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.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 7
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m².

Článok 8

Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je 0,13 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.

Článok 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Oslobodenie od dane a zníženie dane na pozemky podľa § 17 ods. 2 a ods.3 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady správca dane poskytuje na základe žiadosti.
2. Podľa miestnych podmienok v obci Dolné Lovčice sa od dane zo stavieb a dane
z bytov oslobodzujú tieto stavby:
stavby alebo byty, ktorých využitie je nemožné z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
3. Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada
obecný úrad o oslobodenie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od
dane.
V žiadosti uvedie skutočnosti rozhodujúce pre vznik oslobodenia od dane a každú
zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali. O rozsahu a výške daňových úľav rozhodne individuálne na
základe písomnej žiadosti občanov obecné zastupiteľstvo.
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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4. Daňovú úľavu možno určiť pevnou sumou individuálne na jedného daňovníka alebo v percentuálnej výške z priznanej dane.

Článok 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká l. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo
k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti l. januára bežného
zdaňovacieho obdobia , vzniká daňová povinnosť týmto dňom .
Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Článok 11

Daňové priznanie
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať Obecnému
úradu v Dolných Lovčiciach ako správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
2. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet
dane a daň si sám vypočítať.
3. Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá
každá fyzická osoba, alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá ten, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 12
Vyrubenie dane
1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne
bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal daňové priznanie.

Článok 13
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok
s účinnosťou od l. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane
z nehnuteľností v splátkach, pričom prvú splátku správca dane určí v termíne podľa ods.
l.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a/ ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach
a to 20% dane do 31. mája, 30% dane do 30. septembra a 50% dane do 30. novembra
b/ v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to prvá splátka najneskôr do
31. mája, ďalšie splátky do 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného roka,
na ktorý sa daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1.000,- Sk a právnickej osobne
10.000,- Sk, je splatná naraz do 31. mája zdaňovacieho roka.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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ČASŤ ŠTVRTÁ
DAŇ ZA PSA
Článok 14

Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Článok 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Článok 16
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 17

Sadzba dane
Sadzba za jedného psa ročne sú 4 € .
Článok 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 19
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Článok 20

Oslobodenie
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 na sprevádzanie nevidomej osoby,
d/ pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
Spôsob vyberania dane:
- v hotovosti do pokladnice obecného úradupoštovou poukážkou
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane v Dexia banke Trnava,
č. účtu 1008737001/5600

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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ČASŤ PIATA
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Článok 21
Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom v obci Dolné Lovčice je najmä cesta, miestna komunikácia,
námestie, chodník, trhovisko a pod. Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Dolné Lovčice, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.

Článok 22

Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie
priestoru verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá
právnickej alebofyzickej osoby a tiež súvislé státie vozidla (motorové vozidlo, obytný
príves) na tom istom mieste. Pod súvislým státím sa rozumie státie motorového vozidla
s pridelenou ŠPZ po dobu max. 2 mesiace.
Umiestňovať vraky na verejnom priestranstve je zakázané.

Článok 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na
účely uvedené v predmete dane.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 24
Oznamovania povinnosť
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Dolných Lovčiciach a to 1 deň pred začatím
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu skutočnosť, že
osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu.
Článok 25

Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú činnosť usporiadanú na verejnom priestranstve
bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, alebo verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež na predajné zariadenia a zariadenia určené na
poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.
Poplatok sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých (nemobilných) označených v zmysle vyhl. č. 99/1989 Z.z.

Článok 26

Sadzba dane
Základnom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m² alebo parkovacie miesto.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m² užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je 5,-Sk ( 0,16 € )

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 27
Splatnosť dane
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Súhlas na užívanie verejného priestranstva vydáva obecný úrad v Dolných Lovčiciach.
Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec
správcu dane na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach pri ohlasovaní vzniku daňovej povinosti. Táto daň je splatná v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou
poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane v Dexia banke
Trnava číslo účtu 1008737001/5600.

Č A S Ť ŠIESTA
ZA VÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 28

Predmet dane
Predmetom dane za výherné hracie prístroje sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu (ďalej len „výherné hracie prístroje“).

Článok 29
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá výherné hracie prístroje prevádzkuje.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 30
Základ dane
Základom dane je počet výherných hracích prístrojov.
Článok 31
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden výherný hrací prístroj a
kalendárny rok.
Prevádzkovateľ zaplatí daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na zdaňovacie
obdobie a v ďalších zdaňovacích obdobiach vždy do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia bez vyrubenia dane.

Článok 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania výherného hracieho prístroja
a zaniká dňom skončenia jeho prevádzkovania.

Článok 33
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane 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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolných Lovčiciach . Písomné oznámenie pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka a identifikáciu predajného automatu.
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
- v hotovosti do pokladnice obce
- bezhotovostným prevodom na účet obce v Dexia banke
Trnava číslo účtu 1008737001/5600.
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo, druh, typ, názov predajného automatu
b/ deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
c/ obsah skladby ponúkaného tovaru
d/ miesto umiestnenia predajného automatu
e/ súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na Obecný
úrad v Dolných Lovčiciach v lehote stanovenej vo výzve.

Článok 34
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

Č A S Ť O S MA
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 35
Predmet dane
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.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry ,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry.

Článok 36
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

Článok 37
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 38
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jeden nevýherný hrací prístroj a
kalendárny rok.
Sadzba dane v obci Dolné Lovčice za jeden nevýherný hrací prístroj je 45.000,- Sk
(1493,72€).
Prevádzkovateľ zaplatí daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na zdaňovacie obdobie a v ďalších zdaňovacích obdobiach vždy do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia dane.

Článok 39
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 40
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolných Lovčiciach.
Písomné oznámenie pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená.
Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
- v hotovosti do pokladnice obce
bezhotovostným prevodom na účet obce v Dexia banke Trnava číslo účtu
1008737001/5600.
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
-výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
-deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk

VZN č 3/2008

Strana 19 z 23

Článok 41
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
Prevádzkujú

ČASŤ DEVIATA
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Článok 42

Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť
kalendárneho roka.
Článok 43
Základné pojmy
Zastavané územie obce tvorí intravilán (zákon č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností
v SR), ktorými sa rozumie súvislé zastavané územie obce alebo územie určené na zastavanie (§ 11 ods. 3, písm. „e“ zákona č. 50/1976 Zb. staveb. zákona).
Jadrovým zariadením sa rozumejú:
Zariadenia a objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci riadenú reťazovú
štiepnu reakciu,
zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov,
Zariadenia a objekty na ukladanie vyhoretého jadrového paliva,
Zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie radioaktívnych
odpadov.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Pri pochybnostiach, či niektoré zariadenie je jadrovým zariadením rozhoduje Úrad
jadrového dozoru SR (ďalej len „úrad“) § 13 zákona č. 130/1998 Z.z. o mierovom
využití jadrovej energie).
Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je držiteľ oprávnenia na uvádzanie do prevádzky
a prevádzku jadrového zariadenia vydaného úradom (§ 4 a § 15 zákona č. 130/1998
Z.z.).
Oblasťou ohrozenia sa rozumie oblasť ohrozenia jadrovým zariadením, ktorá pre účely
obce Dolné Lovčic tvorí pásmo ohrozenia vymedzené 5 kilometrovou (resp.l0 km alebo 30 km) vzdialenosťou od zdroja ohrozenia (§ 3, ods. 3 a 4 vyhl. MV SR č. 300/1996
Z.z. a § 10 e, ods. 3 zákona 560/2001 Z.z.).

Článok 44
Účel úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Lobvčice upravuje postup a povinnosti
právnických osôb, ktoré sú prevádzkovateľmi jadrových zariadení, pri daniach za
umiestnenie jadrového zariadenia obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením (§ 1, písm. „1“ zákona č. 544/1990 Zb. v platnom
znení).

Článok 45
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ zariadenia.
Článok 46
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.

Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 47
Sadzba dane
1. Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja v pásme
1. do 5 km ........................................ 0,12 Sk za m²
2. nad 5 km do 10 km ...................... 0,04 Sk za m²
3. nad 10 km do 30 km ................... 0,02 Sk za m²
2.Zastavané územie obce Dolné Lovčice sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v 3. pásme ohrozenia vymedzenom nad 10 km do 30 km vzdialenosťou od
zdroja ohrozenia.
3. Miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia platí prevádzkovateľ príslušného
jadrového zariadenia.
4. Základná ročná sadzba dane je 0,04 Sk za m² územia obce, ktorej zastavané
územie sa nachádza v oblasti ohrozenia.
Upravená sadzba dane obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme
ohrozenia vymedzenom 30 km vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je jedna polovica
základnej sadzby dane a je vo výške 0,02 Sk/m2 ročne pre obec Dolné Lovčice.

Článok 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a
zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
Rozhodujúce pre daňovú povinnosť za umiestnenie jadrového zariadenia je stav k
1. januáru kalendárneho roka.

Článok 49
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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Článok 50

Vyrubenie dane
1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia
za predchádzajúci kalendárny rok.
2. Ročná výška dane za umiestnenie jadrového zariadenia sa určí ako násobok výmery obce Dolné Lovčice, 5 740 507 m² (k.ú. Dolné Lovčice) a upravenej sadzby poplatku 0,02 Sk/m2.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. mája zdaňovacieho obdobia.
Daň je možné zaplatiť aj naraz pred stanoveným termínom splatnosti.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Lovčice prostredníctvom starostky obce a poverených zamestnancov obce Dolné Lovčice.
2. Miestnu daň a poplatky možno zaviesť, znížiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky
len k l. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
4. Daň podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto VZN je povinný podať daňové
priznanie prvýkrát do 31. januára príslušného roku.
2. Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií číslo
14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva
v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
Konverný kurz: 1€ = 30,126 Sk
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3. Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2009 podľa zákona SNR číslo
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v platnom znení a zákona SNR
č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení sa dokončí podľa
doterajších predpisov.
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,odkazuje sa
na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice Uznesením č.33/2008 OZ ruší VZN
č. 3/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolné Lovčice.
Obecné zastupiteľstvo Dolné Lovčice na svojom zasadnutí dňa14.11.2008 Uznesením
č. 34/2008 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o miestnych daniach na
území obce Dolné Lovčice, ktoré bolo spracované v súlade so zákonom
č.582/2004 Z.z.

V Dolných Lovčiciach, dňa 2.12.2008
Anna Slováková
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Lovčice dňa: 28. 10. 2008
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