OBEC BAKA

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Baka
č. ../2015

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

Zverejnené pred schválením: ...........2015
Zvesené pred schvaľovaním: ............2015
Schválené: .........2015 uznesením č. ..-/2015
Vyvesené po schválení:.......................2015
Účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2016

Obecné zastupiteľstvo v Bake na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004 Z.z.
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo a vydáva pre katastrálne územie Baka
toto všeobecne záväzné nariadenie.

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Baka.
(2) Obec Baka ustanovuje na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Baka ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím jeden kalendárny rok je pre miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.

II.ČASŤ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
(1) 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“).

§3
Daň z pozemkov
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(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené 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 Baka v členení podľa
ustanovení § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ustanovenia § 7 zákona o miestnych
daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s
výnimkou prípadov vyplývajúcich z osobitnej právnej úpravy. Podľa § 18 ods. 2 zákona
sa osobitne upravuje vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením
a dedením v priebehu roka.
(4) Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedené v prílohe č.1 zákona o miestnych
daniach.
(5) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodárske využívané vodné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov 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.
Hodnota pozemku uvedeného v tomto bode, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom je:
a) hodnota lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy
b) hodnota rybníkov s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

............. €/m²
0,9911 €/m²

(6) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavené plochy a nádvoria, stavebné pozemky
a ostatné plochy je hodnota plochy určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 tohto VZN.
(7) Správca dane na území obce Baka určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
0,60 % zo základu dane,
b) záhrady
0,60 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,60 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,60 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky
0,80 % zo základu dane,
§4
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Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Baka, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom
v členení podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) 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
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(4) Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane zo stavieb v katastrálnom území Baka nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplňujúcu funkciu pre hlavnú stavbu
0,110 €/m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu 0,195 €/m2,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,400 €/m2,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,400 €/m2,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
0,950 €/m2,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,100 €/m2,
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,400 €/m2.
(5) V súlade s§ 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,040 €/m2 za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce
Baka, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické
osoby alebo právnické osoby (§ 14 zákona o miestnych daniach).
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2 .
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(4) V súlade s § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Baka 0,110
€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu m2 a nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) V súlade s §17 ods.2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne
podmienky v obci Baka správca oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky verejne prístupných parkov
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Doplniť oslobodenie ak sa tak obec rozhodne, V príde úľav alebo oslobodenia je potrebné § 14
ods. 3 upraviť.

§7
Platenie dane
(1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak
zákon neustanovuje inak.
§8
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 ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane 5 € za
jedného psa za kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
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(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Baka.
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(3) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva
v m2 .
(4) Sadzba miestnej dane je za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva, každý
aj neúplný deň, mesiac, resp. roka každé parkovacie miesto určená nasledovne:
a) za krátkodobé umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytnutie služieb
paušálny poplatok 6 €/deň. Sadzbu možno použiť len pri užívaní priestranstva na
maximálnu dobu jedného dňa,
b) za dlhodobé umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytnutie služieb 0,10
€/m2za deň. Sadzbu možno použiť pri užívaní priestranstva viac ako jeden deň.
c) za užívanie verejného priestranstva pre realizáciu stavieb všetkých druhov, pre
vykonávanie opráv a údržbu stavieb, pre umiestnenie stavebných zariadení na
stavebné a rekonštrukčné práce a pre skládku materiálu každého druhu poplatok 0,10
€/m2 za deň,
d) za užívanie verejného priestranstva na účely stolovania kaviareň, cukráreň a pod)
poplatok:
- 0,25/m2 za deň v mesiacoch máj – október,
- 0,10/m2 za deň v mesiacoch november – apríl.
e) za používanie verejného priestranstva na účely parkovania motorových vozidiel pri
podnikateľských prevádzkach neschopných zabezpečiť STN 73 6110 ustanovenú
výmeru plôch statickej dopravy:
- pre motorové vozidlo do 3,5 tony 30 € za jedno miesto na kalendárny rok,
- pre motorové vozidlo nad 3,5 tony 100 € za jedno miesto na kalendárny rok.
f) za užívanie verejného priestranstva na účely umiestnenia informačného, reklamného
alebo propagačného zariadenia poplatok 0,07 eur/m2/ deň
g) za užívanie verejného priestranstva na účely umiestnenia cirkusov, lunaparkov a iných
atrakcií je paušálny poplatok za každý aj začatý deň 25 €/deň.
(5) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať
oznámenie o začatí a o ukončení užívania verejného priestranstva Obecnému úradu Baka.
K žiadosti o povolenia na užívanie verejného priestranstva je potrebné uviesť:
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) účel využívania priestranstva,
c) doba využívania verejného priestranstva,
d) prehlásenie žiadateľa o vrátení verejného priestranstva do pôvodného stavu.
(6) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
(7) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť jednorázovo v hotovosti do pokladne
obecného úradu.
§10
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Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje sadzbu dane za:
a) predajný automat na mliečne výrobky 10 € za jeden predajný automat na kalendárny
rok,
b) predajný automat bez alkoholu a cigariet vo výške 30 € za jeden automat
na kalendárny rok,
c) predajný automat do 10 druhov tovarov, vrátane alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov, 75 € za jeden predajný automat na kalendárny rok,
d) predajný automat nad 10 druhov tovarov, vrátene alkoholických a tabakových
výrobkov 100 € za jeden predajný automat na kalendárny rok.
(5) 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.
(6) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) názov a druh predajného automatu,
c) počet prevádzkových predajných automatov,
d) výrobné číslo, inventárne číslo, rok výroby automatov,
e) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu.
§11
Daň za nevýherné hracie prístroje
(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 (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje

prevádzkuje.
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(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Správca dane určuje sadzbu dane 100 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny
rok.
(6) 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.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) miesto prevádzkovania
c) identifikačné údaje daňovníka.

III. ČASŤ
MIESTNE POPLATKY
§12
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok")
sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce Baka.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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) b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
(3) Poplatok za odpad 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci
odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(5) 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 podľa § 77 ods. 7
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon č. 582/2004
Z.z.") aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c)zákona č. 582/2004 Z.z, 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 zákona č. 582/2004 Z.z.
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
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.
(6) Sadzba poplatku je 0,0494 € za osobu a kalendárny deň, za osobu , 18 - € /rok, pre
fyzickú osobu.
(7) Pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre právnické a fyzické osoby –
podnikateľov je sadzba poplatku stanovená za jeden liter komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov.
Sadzba poplatku pre množstvový zber je:
vo výške 0,0097 eura za jeden liter komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu
v dvojtýždňových intervaloch. Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, objemu nádoby
a frekvencie odvozov a počtu nádob. ( 0,0097 € x 26 krát vývoz za rok x 1100 l odpadu x 1 nádoba
= 277,42 € zaokrúhlené nadol 277,00 € / rok / zberná nádoba, pri objeme 240 l zbernej nádoby = 60,
€ zaokrúhlene nadol 60,00 € /rok/zberná nádoba)

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak VZN
neustanovuje inak.
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová
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povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil
daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1.
januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca,
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
(3) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú
časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje podľa tohto VZN a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová
povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej
povinnosti podľa § 26, 48, 56 zákona o miestnych daniach.
(5) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím
zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania
vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné
priznanie týka a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich
a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce
zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.
(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam
alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej
z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň
za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich
s prihliadnutím na dodatočné priznanie.
(8) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa VZN má odkladný účinok v tej časti
výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá; právoplatnosť ostatných výrokov nie je
dotknutá.
(9) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(10) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné
v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
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§ 14
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Baka prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Správca dane nebude vyrubovať daň ktorá je nižšia ako 3,-€.
(3) Obec Baka neposkytuje daňovú úľavu z miestnych daní a miestnych poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Pokiaľ toto VZN neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a konania platia
ustanovenia zákona o miestnych daniach a zákon SNR 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 právnych predpisov.
(5) Postavenie povereného zamestnanca obce- správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce.
(6) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje a daň za jadrové zariadenia možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť
oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(7) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa určia alebo
môžu zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
a podklady, ktoré má poplatník preukázať, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(8) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Baka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Baka dňa ............2015
(9) Dňom účinnosti tohto VZN sa uší VZN obce Baka č. 4/2012 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Baka.
(10) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016
V Bake dňa ..........2015

Ing. Juraj Bertalan
starosta obce
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Príloha č. 1
Hodnoty ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov na území obce Baka
Orná pôda:
Trvalé trávne porasty:

0,9911eur/ m2
0,2605 eur/ m2
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Príloha č. 2
Hodnoty stavebných pozemkov, záhrad, zastavaných plôch nádvorí a ostatných plôch na
území obce Baka

Obec s počtom obyvateľov
k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho
obdobia

stavebné
pozemky

od 1 001 obyvateľov

18,58

Hodnota v eurách/m2
záhrady
zastavané
plochy
nádvoria
1, 85
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1, 85

ostatné plochy
s výnimkou
stavebných
pozemkov
1, 85

