NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie obce Smolník
č.51
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Obec Smolník v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103
ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Smolníku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u k l a d á s účinnosťou od 1. januára
2020 tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie,
e) daň na nevýherné hracie prístroje
2. Obec Smolník na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len poplatok).
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1. Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Smolník hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za :
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,09 €/m2 ,
b) orná pôda 0,0169 €.
Tieto hodnoty sa použijú iba v prípade, že daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým
posudkom.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Smolník pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a)

až e) zákona o miestnych daniach okrem pozemkov uvedených v § 3 ods. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,90 %,
b) záhrady
0,90 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,90 %
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
2,00 %
e) stavebné pozemky
0,50 %
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo
slnečnej energie, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov 2,00
%,
2. Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Smolník, ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,092 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,099 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu ,
c) 0,139 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,185 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,185 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,185 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,663 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
h) 0,92 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,199 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0, 02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
3. Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje za byty na území obce Smolník, ročnú sadzbu dane z bytov za byt za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,100 €.
2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území obce
Smolník za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v bytovom dome 0,100 €.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Obec Smolník ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa.
2. Obec Smolník ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje stavby vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
DAŇ ZA PSA
§7
Sadzba dane za psa
1. Ročná sadzba dane za jedného psa v celej obci Smolník je 5,- €.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Smolník , a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke,
b) vybudované chodníky, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce
c) námestie /CKN 3/1 a CKN 1503/1, plocha pri vodnej nádrži Smolnícky tajch CKN 2027/1
a CKN 2029/2
d) plochy verejných porastov, parkov a zelene, ihriská
e) všetky na území obce sa nachádzajúce, voľne prístupné obecné pozemky, ide o pozemky
v katastrálnom území obce Smolník vo vlastníctve obce na LV 1, LV 1370
3. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného
priestranstva rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (brúsenie nožov,nožníc,
nástrojov, oprava dáždnikov, oprava obuvi, čistenie peria, kľúčova služba, a pod.),
b) umiestnenie stavebného zariadenia ( napr. umiestnenie stavbárskeho lešenia),
c) umiestnenie predajného zariadenia (ambulantný predaj ovocia a zeleniny, kvetov,
spotrebného tovaru, občerstvenia, príležitostný trh),
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky, stavebných a iných materiálov (zemina, stavebný materiál, a pod.),
f) trvalé parkovanie vozidla, mimo stráženého parkoviska
g) umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia,
h) rozkopávka verejného priestranstva – za plochu rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka
výkopu a plocha zabraná vykopanou zeminou
i) umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy pred kaviarňou, reštauráciou alebo
pohostinstvom

5. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. a), b), d), e), f), g), h)
a i) je 0,17 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň,
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 4 písm. c) je 1,- € za každý
aj začatý m2 a za každý aj začatý deň užívaného verejného priestranstva.
7. Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti alebo najbližší pracovný
deň po vzniku daňovej povinnosti písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva. V oznámení daňovník uvedie:
a) Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu
b) Právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) FO a PO údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť
záberu užívania verejného priestranstva
8. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené podujatia kultúrnospoločenské,
športové, ekologické, charitatívne, cirkevné, výchovno–vzdelávacie, podujatia zamerané na
podporu ochrany zdravia, výchovy mládeže , ochranu životného prostredia a ochranu zvierat
za predpokladu, že na týchto podujatiach sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok z týchto
podujatí je poskytovaný na charitatívne účely.
Daň za ubytovanie
§9
1. Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,17 € za osobu a prenocovanie.
2. Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej
povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
3. Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje najmä : meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu.
4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude
vedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa
dane a podpis prijímateľa za platiteľa..
5. Platiteľ odvádza správcovi dane do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Smolníku do 300,- € alebo na účet správcu - obec
Smolník číslo účtu IBAN SK 07 0200 0000 0000 24622592vo VÚB a.s. Spišská Nová Ves.
6. Platiteľ písomne oznámi správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 15
dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 10
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú :
- elektronické prístroje na počítačové hry,
- 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 35,- € za jeden hrací prístroj a 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. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. Evidencia
prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať :
- obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,,
- druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
- deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
- deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
VYRUBOVANIE DANÍ
§ 11
1. Obec Smolník ako správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné
hracie prístroje každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé
zdaňovacieho obdobie jedným rozhodnutím.
2. Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 2,- € nebude vyrubovať.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 12
1. Poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje zákon
o miestnych daniach.
2. Obec ustanovuje, že 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“).
3. V obci je zavedený aj množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby
a podnikateľov uvedených v § 77 ods. 2 pímc.b/ a c/ zákona o odpadoch.
4. Obec Smolník ustanovuje sadzbu komunálneho odpadu :
a) pri množstvovom zbere 0,02 eura za jeden liter komunálnych odpadov pri frekvencii
odvozov 2x za mesiac pri 1 nádobe s objemom 110 l t. j. po zaokrúhlení 57,- €/nádoba/rok
b) v ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber 0,0411
€/osoba/kalendárny deň t.j. po zaokrúhlení 15,- €/osoba/rok
c) za l kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 0,0780 €.
5. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach, uvedených v rozhodnutí.
Poplatok za drobné stavebné odpady je splatný v hotovosti do 10 dní odo dňa jeho odovzdania
na zbernom dvore, do pokladne obce. Poplatok za komunálne odpady pri množstvovom zbere
je splatný na základe faktúry vyhotovenej po uplynutí štvrťroka do15 dní odo dňa doručenia
faktúry poplatníkovi.

6. Obec poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 50 % za fyzickú osobu, ktorá preukáže,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje alebo zdržiavala mimo trvalý alebo
prechodný pobyt :
a) za účelom výkonu zamestnania v zahraničí,
b) z dôvodu umiestnenia a ubytovania v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním .
7. Obec poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za osobu s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci Smolník, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje
alebo zdržiavala dlhodobo v zariadení s celoročným ubytovaním, ktorým je zariadenie
sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenie (dlhodobá hospitalizácia), ústav na výkon väzby
alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody,
8. Akceptovateľné podklady k zníženiu, odpusteniu a vráteniu poplatku sú najmä:
- potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania a trvania pracovného pomeru a mieste výkonu
zamestnania,
- potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s celoročným ubytovaním,
- potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním,
- potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
- potvrdenie o ubytovaní zamestnancov,
- rámcová zmluva u živnostníkov.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy
bol, po prípade bude, poplatník v zahraničí. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku
pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie
za každé zdaňovacie obdobie.
9. Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31.01. príslušného zdaňovacieho
obdobia doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Ak skutočnosti rozhodujúce pre
zníženie poplatku nastanú po 31. 01. zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný uvedené
skutočnosti ohlásiť najneskôr do 30.09. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak si poplatník
neuplatní nárok na zníženie poplatku vo vyššie citovaných termínoch príslušného zdaňovacieho
obdobia, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
10. Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných
jemu známych údajov k 31.01. príslušného roka, t.j. z ohlásenia poplatníka o vzniku
poplatkovej povinnosti ako aj z ohlásení poplatníka o zmenách údajov rozhodujúcich pre
určenie poplatku.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Smolník č. 37/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolník.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Smolník sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností uznieslo dňa ................. , číslo uznesenia ..........................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.
V Smolníku dňa 22.11.2019
Radoslav Dlugoš, starosta obce

