Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bartošova Lehôtka číslo 1/2012
o miestnych daniach
Obec Bartošova Lehôtka v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a
3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 33, § 36, § 43, § 51, § 59, § 98, § 98a, 98b ods. 5, §
99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona NR SR 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“)
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
(1) Správca dane ustanovuje tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností ( Časť I),
b) daň za psa (Časť II),
c) daň za užívanie verejného priestranstva (Časť III),
d) daň za ubytovanie (Časť IV),
e) daň za predajné automaty (Časť V),
f) daň za nevýherné hracie prístroje (Časť VI).
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Bartošova Lehôtka. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Časť I.
DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 2
Základ dane
Správca dane ustanovuje za hodnotu pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m², hodnotu uvedenú v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 zákona.
Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy ustanovuje hodnotu pozemku bez porastov 0,079 €/ m²
v prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
Čl. 3
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z pozemkov nasledovne:
a) 1,85 % orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) 0,37 % záhrady
c) 0,37 % zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) 1,85 % lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) 0,37 % stavebné pozemky.
(2) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane s pozemkov v časti Záhradkárska osada časť
a časť II nasledovne :
b) 0,75% záhrady
c) 0,75% zastavane plochy a nádvoria, ostatné plochy

DAŇ ZO STAVIEB
Čl. 4
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,033 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,033 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,232 €, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,132 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,161 €, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 0,664 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,099 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia 0,03 € pre všetky druhy stavieb.
Časť II
DAŇ ZA PSA
Čl. 5
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za jedného psa nasledovne:
a) 6,70 € za psa chovaného alebo držaného v rodinnom dome (príp. na samostatnom
pozemku),
Časť III
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 6
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajalo
podľa osobitného predpisu.
Čl. 7
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 0,0033 € lešenia a iné stavebné zariadenia, skládky stavebného materiálu, ktoré nie je
možné z priestorových dôvodov umiestniť na súkromnom pozemku stavebníka,
b) 0,33 € skládky stavebného materiálu, palív vytvorené svojvoľne bez súhlasu obce
účtované od 1 dňa po doručení výzvy na jej odstránenie,
c) 0,09 € ostatné skládky a odpady,

d) 0,16 € cirkusy, lunaparky a podobné atrakcie,
e) 0,03 € za trvalé parkovanie motorového vozidla
f) 0,33 € predajné zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb
2. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane nasledovne:
a) 16,50 €/rok dočasné uloženie zeminy ,
b) 66,- €/rok za umiestnenie unimo bunky
Časť III
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 8
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane 0,13 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 9
Oslobodenie od dane
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodení daňovníci do 18 rokov veku.
Čl. 10
Povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný najneskôr v deň začatia činnosti zaregistrovať sa u správcu dane.
(3) Platiteľ dane je povinný oznámiť zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
(4) Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá
musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,
b) číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) poznámku o oslobodení od dane,
e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v kalendárnom mesiaci,
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v kalendárnom mesiaci.
(5) Platiteľ dane je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane do 10. dňa v mesiaci vyúčtovanie dane za uplynulý mesiac na
určenom tlačive,
b) evidenciu podľa Čl. 10 ods. 4 predložiť správcovi dane pri kontrole, príp. ju na výzvu doniesť
na kontrolu správcovi dane,
(c) odviesť vybranú daň na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane
najneskôr do 15. dňa za predchádzajúci mesiac,
(d) vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane na príjmových potvrdenkách, ktoré si
vyzdvihne u správcu dane, alebo iný príjmový doklad, ktorý spĺňa všetky náležitosti
daňového dokladu.
Časť IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 11
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane za jeden predajný automat a kalendárny rok

nasledovne:
a) 35,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 ponúk,
b) 70,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 ponúk,
c) 166,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru aj tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje.
Čl. 12
Oznamovacia povinnosť
(1) Pri registrácii daňovník nahlási písomne identifikačné údaje o predajnom automate, a to
typ, výrobné číslo, miesto umiestnenia a skladbu ponúk v automate.
Časť V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 13
Sadzba dane
(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
nasledovne:
a) 40,- € elektronické prístroje na počítačové hry,
b) 35,- € mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry (napr. na kompaktné športy ako sú šípky, biliard, stolný futbal, bowling, minigolf).
Čl. 14
Povinnosti daňovníka
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
(2) Pri registrácii daňovník nahlási identifikačné údaje o nevýhernom hracom prístroji , a to
typ, výrobné číslo, miesto a dátum umiestnenia.
(2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, na
ktorom je uvedené: názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia
prevádzky prístroja, výrobné číslo a typ.
(4) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu
nevýherných hracích prístrojov, alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu.
Časť VI
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Bartošovej Lehôtke číslo 59/d/2012 zo dňa 14.12.2012.
.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2008 o o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 1/2009 a č. 4/2011
o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ktorými sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ľubomír Bielik
starosta obce
1. Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuly v obci Bartošova Lehôtka
v dobe od 29.11.2012 do 31.12.2012.
.
2. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013.

