OBEC

ZÁMUTOV

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce ZÁMUTOV
č. 6/2017

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Zámutov dňa: 01. 12. 2017
VZN schválené OZ obce Zámutov dňa 15. 12. 2017
VZN zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Zámutov dňa: 16. 12. 2017
VZN nadobúda účinnosť: 01. 01. 2018

Obec Zámutov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších v y d á v a pre územie obce Zámutov toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Zámutov
Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych daní a poplatku (ďalej len miestne dane a poplatok) na území obce Zámutov.
(2) Obec Zámutov na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Zámutov na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len poplatok), ktoré vznikajú na území obce
.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v odseku 2 a poplatku uvedeného v odseku 3 je
kalendárny rok.
Článok I.
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“).
§ 2
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druh:
a) - orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady
- trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy – ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku na
e) stavebné pozemky

0,2682 € / m2
0,0341 € / m2
1,85 € / m2
1,85 €/ m2
0,076 € / m2
18,58 € / m2

(2) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Zámutov, túto ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty
0,30 % zo základu dane
b) záhrady
0,30 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria
0,30 % zo základu dane
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,50 % zo základu dane
0,25 % zo základu dane

§ 3
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Zámutov ročnú sadzbu dane nadzemných stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,07 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,07 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,17 €
d) samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží
0,17 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0.57€
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
0,57 €
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,15€
(2) Sadzba dane podľa odseku 1 písm. a) až g) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje 0,04 € za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 4
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Zámutov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru určená vo výške:
a) 0,07 € za byty,
b) 0,07 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.
§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Podľa miestnych podmienok v obci Zámutov sa od dane z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových
priestorov oslobodzujú:
a) pozemky a stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (§2
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
(2) Podľa miestnych podmienok v obci Zámutov sa znižuje daň z pozemkov, stavieb a daň z bytov :
a) 50 % daňovej povinnosti na stavby na bývanie, príslušenstvo k hlavnej stavbe, byty a garáže osobám, ktoré
v danom roku dosiahnu 70 a viac rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie,
b) 50 % daňovej povinnosti na stavby na bývanie, príslušenstvo k hlavnej stavbe, byty a garáže pre držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie,
c) 50 % daňovej povinnosti na pozemky osobám, ktoré v danom roku dosiahnu 70 a viac rokov, ktoré slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu,
d) 50 % daňovej povinnosti na pozemky pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.
Článok III.
Daň za psa
§6
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(1) Správca dane určuje sadzbu dane 3,50 € za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba platí
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(2) 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.
(3) Daňovník je povinný podať u správcu dane priznanie k dani za psa do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti .
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Článok IV.
Daň za predajné automaty
§7
(1) Ročná sadzba dane za predajné automaty (ďalej len „automaty“), ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti sa stanovuje takto:
a) 33 € za jeden predajný automat, ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje,
b) 332 € za jeden predajný automat, ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje.
(2) Daňovník dane za automaty je povinný správcovi dane oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor určí správca dane.
(3) Daňová povinnosť vzniká dňom prevádzkovania predajných automatov na území obce.
(4) Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo k zmene údajov uvedených v oznámení daňovej
povinnosti, daňovník je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala.
(5) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov
firmy – prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ
automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
(6) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
Článok V.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§8
(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.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 34 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) 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
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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 Zámutove. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, dátum
začiatku prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum ukončenia
prevádzkovania.
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ,
b) miesto prevádzkovania,
c) začiatok a ukončenie prevádzkovania .
(9) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
Článok VI
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
§9
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy
podanému priznaniu k týmto daniam.
(5) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
Článok VII.
Daň za ubytovanie
§ 10
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodne ubytovanej fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,20 € za osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti v €.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
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(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu do 15 dní od ukončenie štvrťroka po predložení
štvrťročného hlásenia nasledovným spôsobom: v hotovosti v pokladnici obce, prevodom z účtu v peňažnom
ústave.
Článok VIII.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 11
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Zámutov.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predaja,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky,
e) trvalé parkovanie vozidla.
(4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a predaja (aj mobilné)0,9,- € za každý
aj začatý m2 a za každý aj začatý deň,
b) umiestnenie stavebného zariadenia - 0,4,- € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku prípadne iné atrakcie
- 0,17,- € za každý aj začatý m2 a za
každý aj začatý deň,
d) umiestnenie skládky (stavebný materiál, tuhé palivo, prípadne iné skládky)- 0,07,- € za každý aj začatý m2
a za každý aj začatý deň.
(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva bolo uvedené do pôvodného stavu.
Článok IX.
Miestny poplatok za komunálne odpady
Úvodné ustanovenia
§ 12
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Zámutov.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorý je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.

6

§ 13
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom:
1. Pre fyzickú osobu občana:
a) dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
b) dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
2. Pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
- dňom vzniku práva užívať na iný účel ako je podnikanie.
3. Pre právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľ:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na podnikanie.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 14 ods. 1,2,3 a zaniká
dňom, kedy táto skutočnosť zanikne.
5. Poplatník je v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
6. 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.
§ 14
Sadzby poplatku
1. Obec stanovuje sadzby poplatku nasledovne:
a) u fyzických osôb vo výške 0,0274 € za osobu a kalendárny deň,
b) u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa stanovuje množstvový zber
- sadzba poplatku pre 110 a 120 litrovú zbernú nádobu sa určuje vo výške 0,017 €/liter
c) sadzba poplatku za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,065 €.
2. Pri množstvovom zbere sa množstvo odpadu sa vypočíta ako súčin objemu zberných nádob v litroch, počtu
zberných nádob a frekvencie odvozu.

§ 15
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník vykoná „ohlasovaciu povinnosť k poplatku
za komunálna odpady a drobné stavebné odpady“, v ktorých sa uvedie:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného
zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti.
Ak je poplatník právnická osoba alebo podnikateľ uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnom poplatku, je potrebné doložiť
podklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Na základe písomnej žiadosti poplatník
požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku.
§ 16
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka každoročne rozhodnutím.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.
3. Poplatok je splatný v lehote a v splátkach určených v rozhodnutí. Poplatník môže poplatok, ktorý bol určený
v splátkach, uhradiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
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4. Obec môže podľa § 82 ods. 3 zákona o miestnom poplatku na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie
alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
5. Spôsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti do pokladne obce Zámutov,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Zámutov.
§ 17
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí. Pre účely
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo 12 mesiacov zdaňovacieho obdobia. Podmienkou na odpustenie
poplatku je doloženie hodnoverného odkladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa poplatník zdržiaval alebo sa
zdržiava dlhodobo v zahraničí.
Pre účely preukázania nároku na odpustenie poplatku obec ustanovuje tieto doklady:
a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s
určením miesta výkonu zamestnania mimo územia SR, alebo
b) rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci na území SR a potvrdenie, za ktoré osoby je poplatok vyrubený,
alebo
c) povolenie k pobytu v zahraničí, alebo
d) doklad o registrácii v štátnej inštitúcii iného štátu, alebo
e) potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, alebo
f) potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody, alebo
g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia od 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1.
septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia a pod.,
alebo
h) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí.
4) V prípade, že doklad nie je v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
5) Na výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených
v odseku 2 tohto ustanovenia.
6) Odpustenie poplatku bude priznané až po predložení príslušných dokladov.
7) Obec ustanovuje, že poplatok odpustí za dieťa narodené v danom zdaňovacom roku.
§ 18
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok zníži ak poplatník preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Zámutov. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na
zníženie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
2. Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok podľa §13 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia zníži o 65% za
osobu za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo
nebude zdržiavať na území obce po predložení dokladov:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu mimo obce Zámutov, v prípade miesta výkonu zamestnania na území 4) V prípade, že doklad nie je
v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
5) Na výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov
uvedených v odseku 2 tohto ustanovenia.
6) Odpustenie poplatku bude priznané až po predložení príslušných dokladov.
7) Obec ustanovuje, že poplatok odpustí za dieťa narodené v danom zdaňovacom roku.
aj potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva)
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo obce Zámutov a dokladu
o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva)
c) potvrdenie o štúdiu mimo obce Zámutov (za akademický rok od 1. Septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia do 31. Augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) vrátane za akademický rok od
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1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia)alebo
potvrdenie o návšteve predškolského alebo školského zariadenia. Ak poplatník navštevuje školu na území
Prešovského samosprávneho kraja alebo Košického samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní (potvrdenie
o ubytovaní, nájomná zmluva).
3. Doklad podľa ods. 2 tohto ustanovenia vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje musí
daňový subjekt správcovi dane preložiť do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
4. Poplatník si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
5. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré preukazujú nárok na zníženie
poplatku, musia byť aktuálne, nie staršie ako jeden rok odo dňa, kedy si poplatník uplatňuje nárok na zníženie
poplatku.
6. Ak poplatník preukáže, že má prechodný pobyt na území inej obce alebo mesta, obec mu zníži poplatok na
základe potvrdenia, že má uhradený poplatok, z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu na území inej obce, mesta.
§ 19
Zánik poplatkovej povinnosti
Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosti platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti tak, že spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným
v zmysle § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach, t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok.
Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 20
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Zámutov prostredníctvo starostu obce a poverených
zamestnancov obce.
§ 21
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a v znení
a doplnení niektorých zákonov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zámutove
uznesením č. 267/255/2017 dňa 15. 12. 2017.
(3) Dňom účinností tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zámutov č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Zámutov.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018.

Stanislav Duda
starosta obce
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