Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jatov
č. 4/2012
o miestnych daniach a poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo v Jatove na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle ustanovení § 29, § 36 a § 83
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
s účinnosťou od 1.1.2013.
Prvá časť
§ 1 Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Jatove podľa § 11 ods. 4 písmeno d) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 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, rozhodlo o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za
užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Jatov počnúc dňom 1. januára 2013.
2) Základné ustanovenia o dani za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sú uvedené v tretej časti, štvrtej časti a desiatej
časti zákona č. 582/2004 Z.z.. V týchto častiach je upravený daňovník, poplatník, predmet dane,
základ dane, sadzby dane a poplatku, ktoré môže obec týmto VZN ustanoviť, zvýšiť alebo znížiť,
vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť plnenia si oznamovacej povinnosti, vyrubenie dane,
poplatku a platenie dane, poplatku.
Druhá časť
Čl. 1 – Daň za psa
§ 2 Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou na území obce Jatov.
§ 3 Základ dane a sadzba dane
1) Základom dane je počet psov
2) Obec ustanovuje miestnu daň 3 € za jedného psa za jeden kalendárny rok
§ 4 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom prestal byť
predmetom dane.
2) Ak daňovník nadobudne psa staršieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká
prvým dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol pes
nadobudnutý.
3) Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, zánik
vlastníctva psa, strata alebo úhyn psa a pod.) preukazuje daňovník do 30 dní od vzniku týchto
skutočností písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným prehlásením.

Čl. 2 – Daň za užívanie verejných priestranstiev
§ 5 Definovanie verejného priestranstva
1) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská,
parky, ihriská a pod.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, ...)
§ 6 Predmet dane, základ dane a sadzba dane
1) Predmetom dane v obci Jatov je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa
rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia ako aj
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Predmetom dane je tiež dočasné parkovanie
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
3) Sadzby
a) za prechodné umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb:
0,30 € /m2/deň.
b) za trvalé parkovanie vozidla je sadzba za jedno vyznačené parkovacie miesto u osobného
motorového vozidla, nákladného vozidla, obytného prívesu a kamiónu s návesom, pri
parkovaní na označenom parkovacom mieste určenom iba pre toto vozidlo: 0,30 € /m2/deň.
§ 7 Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník písomne oznámi zámer prechodného užívania verejného priestranstva
správcovi dane v lehote najneskôr 3 pracovné dni pred začatím užívania verejného priestranstva.
Zámer prechodného užívania verejného priestranstva na súvislú dobu viac ako 180 kalendárnych
dní oznamuje daňovník správcovi dane písomne v lehote najneskôr 7 pracovných dní pred začatím
užívania verejného priestranstva. Prechodné užívanie verejného priestranstva na účel uvedený
v predmete dane je možné iba so súhlasom správcu dane.
§ 8 Vyrubenie dane a platenie dane
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v celosti do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
Čl. 3. – Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 9 Úvodné ustanovenie
Ustanovenia o poplatníkovi, platiteľovi poplatku a o určení poplatku sú vymedzené a uvedené
v desiatej časti, § 77 a § 79 zákona o miestnych daniach.
§ 77 odsek 2 zákona o miestnych daniach hovorí:
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

§ 10 Sadzba a určenie poplatku
Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola stanovená na základe
prepočítania nákladov na jedného obyvateľa nasledovne: Sadzba poplatku je 0.0356 € za jednu
osobu a kalendárny deň.
§ 11 Ustanovenie koeficientu pre výpočet dennej produkcie
Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov právnických osôb
a podnikateľských subjektov obec ustanovuje koeficient s hodnotou 0,50.
§ 12 Vrátenie poplatku
Obec zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť vráti tomu poplatníkovi, ktorý v lehote
stanovenej zákonom hodnoverným spôsobom preukáže, že mu v priebehu zdaňovacieho obdobia
v zmysle zákona zanikla povinnosť platiť poplatok. Podmienkou vrátenia poplatku je, že poplatník
nie je daňovým dlžníkom obce. Dokladom potvrdzujúcim zánik povinnosti platiť poplatok je
doklad o zániku skutočností a podmienok, uvedených v § 77 ods.2 zákona o miestnych daniach.
§ 13 Zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec vyrubený poplatok na základe žiadosti poplatníka zníži alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník s trvalým alebo prechodným pobytom v obci hodnoverne preukáže, že sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2) Poplatník ku žiadosti priloží doklad o období a presnom počte dní, počas ktorých sa
nebude zdržiavať na území obce. Príslušným dokladom je pracovná zmluva alebo potvrdenie
zamestnávateľa (pracovnej agentúry) o výkone práce v zahraničí alebo mimo obce v priebehu
zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením zamestnávateľa o počte odpracovaných dní
v zdaňovacom období a potvrdením o ubytovaní v mieste výkonu práce, potvrdenie o štúdiu mimo
obce spojené s ubytovaním a s potvrdením ubytovacieho zariadenia alebo prenajímateľa o období
úhrady poplatku za ubytovanie, resp. prenájom, potvrdenie o počte dní, resp. obdobia pobytu mimo
obce z dôvodu výkonu humanitárnej alebo pastoračnej činnosti, pobytu vo väzenskom zariadení
a pod.
3) Pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci (s trvalým pobytom v obci Jatov) je
dokladom potvrdenie danej obce o prechodnom pobyte a potvrdenie o počte dní v zdaňovacom
období, počas ktorých sa poplatník zdržiaval v obci prechodného pobytu. Ak je poplatníkom občan
s prechodným pobytom v obci Jatov, doklady podľa predchádzajúcej vety predloží do obce trvalého
pobytu. Dokladom pre uvedené účely nie je napr. čestné prehlásenie poplatníka alebo člena jeho
rodiny, záznam o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdenie o cestovných nákladoch ani
potvrdenie o úhrade nákladov pobytu v zahraničí.
4) Na základe predložených dokladov podľa predchádzajúceho bodu správca poplatku zníži
ročnú sumu poplatku o rozdiel medzi pôvodne vyrubeným poplatkom a prepočítanou čiastkou
poplatku. Prepočítaná čiastka poplatku je - násobok počtu dní v zdaňovacom období, počas ktorých
sa daňovník zdržiaval v obci a sadzby poplatku stanovenej vo VZN.
5) Ak poplatník jednoznačne a hodnoverne preukáže, že sa vôbec nezdržiaval na území obce
počas celého zdaňovacieho obdobia, obec poplatok odpustí. Príslušným dokladom sú doklady
a potvrdenia uvedené v bode 2.
6) Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi
dane spolu s aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca
mesiaca január nasledujúceho roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
§ 14 Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Jatov číslo 2009/4 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 24.11.2009.

2) Obecné zastupiteľstvo obce Jatov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a poplatku za drobné stavebné odpady uznieslo dňa 29.11.2012.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
Jozef Dubovský – starosta obce
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