Všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce
č. 1
zo dňa 16. 12. 2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
______________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
Markušovce toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
§2
Druhy miestnych daní
1) Obec ukladá tieto miestne dane:
a)
daň z nehnuteľnosti,
b)
daň za psa,
c)
daň za užívanie verejného priestranstva,
d)
daň za ubytovanie,
e)
daň za predajné automaty,
f)
daň za nevýherné hracie prístroje .
2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§3
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 ).
§4
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§5
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
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DAŇ Z POZEMKOV

1)

2)

3)
4)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

§6
Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku
vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“).
Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri,
- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
- má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písm. a)
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu dani.
§7
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Markušovce v tomto členení:
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.
Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných
účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10
ods. 3 zákona 582/2004 v znení neskorších predpisov.
Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa
katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je
určujúci lesný hospodársky plán.
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia a zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa
za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo
v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je
predmetom dane zo stavieb podľa § 11 ods. 2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú
predmetom dane z bytov podľa § 15. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých
parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení.
Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä aj ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu
Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy
využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu
rastlinných alebo iných produktov.
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7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 11 ods. 2 tohto nariadenia, sa
považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. f).
§8
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v
m2 a hodnoty pozemku určenej odseku 2.
2) Hodnota pozemku je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocne sady
0,1508 eur
b) trvalé trávne porasty
0,0524 eur
c) záhrady
1,8588 eur
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,0995 eur
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,0995 eur
f) zastavané plochy a nádvoria
1,8588 eur
g) stavebné pozemky
18,5885 eur
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,8588 eur
3) Hodnota pozemku určená pod písm. d) a e) sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
§9
Sadzba dane
Ročná sadzba dane je v celej obci nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a 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

0,51 % zo základu dane
0,44 % zo základu dane
0,28 % zo základu dane
0,28 % zo základu dane
0,28 % zo základu dane
0,42 % zo základu dane
0,55 % zo základu dane
0,42 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB

1)
2)
3)
4)

§ 10
Daňovník
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 ).
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho
podielu na dani.

§ 11
Predmet dane
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení:
a)
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
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e)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g)
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.
§ 12
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 zastavanej plochy nezapočítava
prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby

1)

2)
3)
4)
5)

§ 13
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
0,064 eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 0,076 eur
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,153 eur
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,204 eur
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
0,517 eur
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
1,285 eur
g) ostatné stavby
0,306 eur
Ročné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o 0,03 eur.
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V
prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby
vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod
najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za
podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby
využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
DAŇ Z BYTOV

§ 14
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, daňovníkom dane z
bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
§ 15
Predmet dane
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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.
§ 16
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 17
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru určená
vo výške
a) 0,066 eur za byty,
b) 1,320 eur za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 18
Oslobodenie od dane

1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a
imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
c)
pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné
účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo
vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej
akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako
aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického
vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
d)
pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok
a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby (prvej prebierky),
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie
v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a
tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným
zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne
financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo
kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných
minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou,
3) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby
užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné
siene, osvetové zariadenia
b) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
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1)
2)

3)

4)
5)

§ 19
Zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 60 % na pozemky funkčne spojené so
stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške 50% na
a) stavby na bývanie, byty a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby určenej na bývanie
b) na zastavané parcely a nádvoria, na ktorých sa nachádzajú stavby uvedené pod písm. a) tohto odseku
vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie za podmienky, že k stavbe sa neviaže trvalý pobyt iných
osôb s výnimkou nezaopatrených detí.
Držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania
predložia platný doklad preukazujúci túto skutočnosť (napr. preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím) pre každé zdaňovacie obdobie do 31.januára príslušného roka.
Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti je 65 rokov.
Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka

§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) 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.
2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa
neprihliada, ak toto nariadenie neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v
priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom.
3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť
správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 21
Daňové priznanie
1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len priznanie ) je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak toto nariadenie neustanovuje inak, a v ďalších
zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena
sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane
z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie
lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zák. 582/2004 v znení neskorších
predpisov. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb
priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov,
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ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
3) Vzor oznámenia o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, s
náležitosťami, ktoré musí oznámenie obsahovať je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia
4) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám
vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane
alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na
oslobodenie od dane alebo zníženie dane.
5) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je
povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.
Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto
odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
§ 22
Vyrubenie dane
1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia
3) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich
dohody podal priznanie; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý
podal priznanie
§ 23
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností do výšky 17 eur je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia a
vyrubená daň z nehnuteľnosti nad 17 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
mája a 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 24
Predmet dane

1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou
osobou alebo právnickou osobou.
2.
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, ktorého vlastní alebo používa občan
s ťažkým zdravotným postihnutím,
§ 25
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 26
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 27
Sadzba dane
Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,32 eur.
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§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 24 ods. 1 tohoto nariadenia, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 29
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5) Vzor oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za psa, s náležitosťami, ktoré musí
oznámenie obsahovať je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia
§ 30
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na ktorej území je pes chovaný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 31
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce:
- priestranstvo pred Obecným úradom a Múzeom po rieku Hornád
- priestranstvo oproti Čerpacej stanici, okolie potravín
- priestranstvo na Bystrej ulici od Špeciálnej školy k cintorínu
- miestny park
- miestne komunikácie, ulice, chodníky, parkoviská, autobusové stanovištia, športové a rekreačné
priestory, slúžiace verejnému užívaniu.
Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia a zákona 582/2004 Z.z. nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.).
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 33
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
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§ 34
Sadzba dane
1) Základná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný
deň
a) pri umiestnení zariadenia na poskytovanie služieb a predaja, vrátane dopravného
prostriedku, z ktorého sa poskytujú služby
0,33 eur
- pri užívaní verejného priestranstva do 12 hodín sa stanovuje sadzba paušálne vo výške 3,31 eur
b) počas jazdeckých pretekov a iných akcií
1,65 eur
c) pri celoročnom užívaní, umiestnením zariadenia na poskytovanie služieb a predaja 0,03 eur
d) pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,33 eur
e) pri umiestnení skládky palív, stavebného materiálu (okrem písm. f) a pod.
0,06 eur
f) pri umiestnení stavebného materiálu na verejnom priestranstve, ak na stavbu bolo
vydané stavebné povolenie
0,01 eur
Priestor zaberajúci plochu väčšiu ako 20 m2 bude zdanený podľa písm. e).
g) pri umiestnení provizórnej stavby
0,06 eur
h) prekopávky
0,33 eur
2) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného a za
kultúrnu a športovú akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

1)
2)
3)
4)

5)

§ 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti
vyrubenie a platenie dane
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania verejného
priestranstva v lehote 3 dní pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr v deň pred začatím
užívania verejného priestranstva.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Vzor oznámenia o vzniku a zániku povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva , s
náležitosťami, ktoré musí oznámenie obsahovať je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

§ 36
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení (ďalej len zariadenie).
§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
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§ 40
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,16 eur na osobu a prenocovanie.
§ 41
Vyberanie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2) Platiteľ dane je povinný
a) viesť evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP,
dátum ubytovania a záznam o výške zaplatenej dane
b) daň vybrať od daňovníka súčasne s poplatkom za ubytovanie. Na potvrdenke musí byť uvedený
počet prenocovaní a výška zaplatenej dane
c) štvrťročne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka odviesť daň na účet obce a
predložiť vyúčtovanie dane za ubytovanie, ktoré musí obsahovať
- meno a priezvisko, resp. obchodné meno, IČO, adresu trvalého pobytu, resp. sídlo
prevádzkovateľa zariadenia
- počet ubytovaných (daňovníkov) za oznamovacie obdobie
- počet prenocovaní, ktoré sa rovná súčtu prenocovaní všetkých ubytovaných
- sumu vybratej dane za ubytovanie
- dátum odvodu dane obci
§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 43
Predmet dane
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. Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 44
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 45
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 46
Sadzba dane
Sadzba dane je
a) za predajný automat, ktorý ponúka najviac 10 druhov tovaru, okrem alkoholu a tabakových
výrobkov 33,19 eur/rok
b) za predajný automat, ktorý ponúka viac ako 10 druhov tovaru, okrem alkoholu a tabakových
výrobkov 49,79 eur/rok
c) za predajný automat, ktorý v skladbe ponúkaného tovaru má cigarety alebo alkoholické nápoje
165,96 eur/rok
§ 47
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
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1)
2)
3)

4)
5)

6)

§ 48
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
Vzor oznámenia vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty, s náležitosťami, ktoré
musí oznámenie obsahovať je uvedený v prílohe č. 4 tohto nariadenia.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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 oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Prevádzkovateľ je povinný predajný automat označiť štítkom s uvedením týchto údajov:
- meno a priezvisko resp. obchodné meno prevádzkovateľa automatu
- adresa resp. sídlo prevádzkovateľa automatu
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§ 49
Oslobodenie
0d dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty ponúkajúce ochranné prostriedky proti
šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
§ 50
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 51
Predmet dane
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.
§ 52
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 53
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 54
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,38 eur.
§ 55
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

§ 56
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti..
Vzor oznámenia o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje, s
náležitosťami, ktoré musí oznámenie obsahovať je uvedený v prílohe č. 5 tohto nariadenia.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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 oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Prevádzkovateľ je povinný predajný hrací prístroj označiť štítkom s uvedením týchto údajov
meno a priezvisko resp. obchodné meno prevádzkovateľa hracieho prístroja
adresa resp. sídlo prevádzkovateľa hracieho prístroja
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§ 57
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Markušovce, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.
ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 58
1) Obec Markušovce vyberá za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov miestny poplatok.
2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ) sa platí za
komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b)
fyzická osoba, 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 ),
c)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
4) Ak má osoba podľa odseku 3 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 3 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.
5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s
poplatníkom podľa odseku 3, ak na jeho základe
a)
užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na
to
určenom,
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
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b)

6)

7)
8)

9)

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
c)
v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo
d)
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
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,
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.
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 3.

§ 59
Sadzba
Sadzby miestneho poplatku
1) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu je využívaná zberná nádoba KUKA 110 l určuje sa
poplatok
a) ak platiteľ poplatku je vlastníkom nádoby
• 0,01546 eur za osobu a kalendárny deň, t.j.
5,64 eur/osoba/rok
b) ak platiteľ poplatku má nádobu prenajatú od obce
• 0,02818 eur Sk na prvého člena domácnosti - za osobu a kalendárny deň, t.j 10,28 eur/osoba/rok
• 0,01546 eur za osobu a kalendárny deň - na každého ďalšieho člena domácnosti t.j.5,64 eur/osoba
/rok
c) ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt,
s vlastnou nádobou, zapojený do systému zberu - 1x za dva týždne
33,19 eur
- 1x za štyri týždne
16,59 eur
d) ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt,
s prenajatou nádobou od obce, zapojený do systému zberu
- 1x za dva týždne
38,17 eur
- 1x za štyri týždne
21,57 eur
2) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu je využívaná zberná nádoba BOBR 1100 l (spôsob zberu
určený v § 6 ods. 2 písm. d) VZN o odpadoch) určuje sa poplatok
– 0,466 Sk za osobu a kalendárny deň, t.j.
5,64 eur/osoba/rok
3) V častiach obce, kde nie je možné pre neprístupnosť zabezpečiť odvoz zmesového odpadu (spôsob
zberu určený v § 6 ods. 2 písm. e) VZN o odpadoch) - na adrese nehnuteľnosti
• " Hornádska 1
• " Michalská 2
• " Odorínska cesta 14, 16, 18, 20
• " Pod horou 1
• " Slovenská 15, 17,19
• " Sv.J.Nepomuckého 67, 69, 107, 117, 119, 121
• " Za tehelňou 8,9,17,18,19
• " Železničná 22
určuje sa poplatok
0,00909 eur za osobu a kalendárny deň, t.j.
3,31 eur/osoba/rok
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4) V ostatných prípadoch
• 0,01546 eur za osobu a kalendárny deň, t.j.
5,64 eur/osoba/rok
5) V lokalite KORYTNO II. pre nájomcu, ktorý má prenajatý pozemok na rekreáčne
účely sa určuje paušálny poplatok
• 0,00909 eur/kalendárny deň, t.j.
3,31 eur/rok
6) Ak na zber odpadu fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá nemá uzatvorenú zmluvu na
zneškodňovanie svojich odpadov s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi, využíva:
a) vlastnú zbernú nádobu KUKA 110 l určuje sa poplatok 43,15 eur/rok/1 nádoba
b) prenajatú zbernú nádobu KUKA 110 1 určuje sa poplatok 49,79 eur/rok/1 nádoba
c) vlastnú zbernú nádobu BOBR 1110 l určuje sa poplatok 219,07 eur/rok/1 nádoba
d) prenajatú zbernú nádobu BOBR 1110 l určuje sa poplatok 268,87 eur/rok/1 nádoba
7) Na miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov bude každému poplatníkovi vystavený platobný výmer.
8) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roku
§ 60
Ohlásenie
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 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
obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej
len identifikačné údaje ); ak je poplatníkom osoba podľa § 58 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 58 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 59 spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 62 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) 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.
3) Fyzické osoby uvedené v § 58 ods. 3 písm. a) nemajú ohlasovaciu povinnosť.
§ 61
Vyrubovanie
1) Poplatok obec vyrúbi platobným výmerom. Pri vyrúbovaní poplatku obec bude vychádzať:
a) u fyzických osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt z údajov v evidencii obyvateľstva
o trvalom pobyte podľa stavu k 1. januáru,
b) u poplatníka uvedeného v § 58 ods. 3 písm. b), c) a d) podľa údajov uvedených v oznámení
2) Spôsob vyrubovania poplatku
a) U fyzických osôb uvedených v § 58, ods. 3 písm. a), poplatok bude vyrúbený za všetkých členov
domácnosti jedným platobným výmerom, na ktorom budú uvedené mená poplatníkov. Výšku
vyrúbeného poplatku obec upraví v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti. Z titulu zmien v trvalom pobyte
v rámci obce nebudú vykonávané prepočty ročného poplatku.
Pri vyrubovaní poplatku výsledná suma u každej fyzickej sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom
nahor.
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, upraví obec výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 62
Splatnosť poplatku
1) Poplatok je splatný:
a) Fyzické osoby
Strana 14 z 16

poplatok do výšky 17 eur do 15.4. príslušného roka
poplatok nad 17 eur v dvoch rovnakých splátkach do 15.4. a do 30.6. príslušného roka,
poplatok možno zaplatiť aj naraz do 15.4. príslušného roka
b) Fyzické a právnické osoby – podnikatelia do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
-

a.

f.

3)

4)

§ 63
Zníženie poplatku (úľavy) a vrátenie poplatku
Poplatníkom sa poskytnú úľavy na týchto členov domácnosti:
b.
študentov s pobytom v mieste školy a pracujúcich s prechodným
pobytom v mieste pracoviska vo výške 50 % z poplatku/za príslušné obdobie
c.
s povoleným trvalým pobytom v zahraničí dlhším ako 1 rok resp. s
pracovným povolením na obdobie dlhšie ako 1 rok 100 % poplatku/za príslušné obdobie
d.
dlhodobo sa zdržujúcich mimo trvalého pobytu dlhšie ako 1 rok z
iných dôvodov 80 % z poplatku/ za príslušné obdobie
e.
na štvrté a každé ďalšie dieťa v rodine 50 % z poplatku
Obec úľavy podľa
g.
ods. a) až b) poskytne na základe žiadosti poplatníka a preukázania
skutočnosti na základe ktorých má nárok na oslobodenie (napr. potvrdenie o prechodnom pobyte,
ubytovací preukaz, mieste pracoviska, o povolenom trvalom, resp. prechodnom pobyte v zahraničí).
h.
podľa ods. c) obec poskytne úľavu na základe čestného vyhlásenia.
i.
podľa ods. d) osoby staršie ako 16 rokov sa posudzujú za deti po
predložení
potvrdenia
o
návšteve
školy
Poplatník žiadosť o úľavu a preukázanie nároku na úľavu predloží do 31. januára bežného roka. Na
žiadosti po tomto termíne obec neprihliada.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok
vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní
odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr
však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je
povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eura.
Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný
uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 64
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) poplatok podľa § 2 ods. 2 možno zrušiť, zmeniť
sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 65
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce Markušovce.
§ 66
Zaokrúhľovanie
Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§ 67
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce na Obecnom úrade v Markušovciach,
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b)

bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 24526592/0200 vedený vo VÚB, a.s.
Spišská Nová Ves s uvedením čísla výmeru príslušnej dane, ako variabilný symbol.

§ 68
Konanie
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku
podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.
DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 69
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Markušovce č. 1 zo dňa 14.12.2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Markušovciach.
§ 70
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2009.

Ing. Ján Šofranko
starosta obce

Vyvesené: 17.12.2008
Zvesené:
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