Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov na základe § 6 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 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
Lietavská Svinná - Babkov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2014
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lietavská Svinná - Babkov
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I. č a s ť
Predmet úpravy
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Lietavská Svinná - Babkov.
(2) Obec Lietavská Svinná - Babkov 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 Lietavská Svinná - Babkov na svojom území ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods.2 písm. a),b), a e)
a poplatku uvedeného v § 1 ods.3 je kalendárny rok.

II. č a s ť
Daň z nehnuteľností
§2
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“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. 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 o miestnych
daniach“).
(2) Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lietavská Svinná – Babkov
v členení podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
(3) Základ dane
a) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. a) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v
prílohe č.1.
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b) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. b), c), a e) je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m²
uvedenej v prílohe č.2.
c) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. d) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1 m²
podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, prípadne 0,1350 eura/m².
d) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za 1m² uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné
pozemky.
Obec Lietavská Svinná – Babkov neukladá daň z pozemkov, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok.
(4) Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.
Ročná sadzba dane z pozemkov sa s účinnosťou od 1.1.2015 zvyšuje pre celé územie
obce na 0,30%.
(5) Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane ods.3 a ročnej sadzby dane
ods.4.
§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona
o miestnych daniach.
(2) Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lietavská Svinná - Babkov
v členení podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Na zaradenie stavby podľa § 10 ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia.
(3) 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. Základom
dane pri stavbe hromadných garáži umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v
m², pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej
časti stavby.
(4) Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje s účinnosťou od 1.1.2015 pre celé územie
obce takto:
a/ 0,050 eura pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ 0,050 eura pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
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c/ 0,235 eura pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d/ 0,200 eura pre samostatne stojace garáže
e/ 0,200 eura pre stavby hromadných garáži
f/ 0,200 eura pre stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou
g/ 0,235 eura pre priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
h/ 0,850 eura pre stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i/ 0,166 eura pre ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
S účinnosťou od 1.1.2015 sa pre celé územie obce určuje pri viacpodlažných stavbách pre
všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,033 eura za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
(5) Výpočet dane zo stavieb
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane ods.3 a ročnej sadzby ods.4.
§5
Daň z bytov
(1) Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona
o miestnych daniach.
(2) Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Lietavská Svinná - Babkov,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
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(4) Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru.
Ročná sadzba dane z bytov sa zvyšuje s účinnosťou od 1.1.2015 pre celé územie
obce na 0,050 eura.
(5) Výpočet dane z bytov
Výpočet dane z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane ods.3 a ročnej sadzby dane
z bytov ods .4.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Oslobodenie od dane a zníženie dane
V obci Lietavská Svinná - Babkov sa
z niektorých pozemkov takto:
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s účinnosťou od 1.1.2015 znižuje daň

a) o 30 % pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené z dôvodov podľa
§17, ods.2, písm. j
b) o 20 % pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické
osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
V obci Lietavská Svinná – Babkov sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodzujú od
dane z pozemkov tieto pozemky:
a)pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené ani zriadené na
podnikanie
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny
c) pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvá prebierky)
V obci Lietavská Svinná – Babkov sa s účinnosťou od 1.1.2015 znižuje daň zo stavieb
a daň z bytov u niektorých stavieb takto:
a) o 20 % stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi alebo
fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.
V obci Lietavská Svinná - Babkov sa s účinnosťou od 1.1.2015 od dane zo stavieb
a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b) stavby alebo byty slúžiace školám alebo školským zariadeniam
Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(2) Vznik a zánik daňovej povinnosti
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
nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom.
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.
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.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
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Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daň za psa
§7
(1) Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(2) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základ dane
Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane
Sadzba dane je 4 eura za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 zákona o miestnych daniach
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(6) Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
(7) Oslobodenie od dane
V obci Lietavská Svinná - Babkov sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodzujú od dane
za psa u daňovníkov – fyzických osôb takto:
a) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), ZŤP(zdravotne ťažko
postihnutý) a ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
b) ak daňovník býva mimo zastavaného územia obce (v extraviláne)
Ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, od dane je oslobodený iba jeden pes.
Oslobodenie od dane podľa písm. a) tohto ustanovenia musí daňovník preukázať do 30 dní od
vzniku nároku na oslobodenie od dane preukazom.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ako pominie dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo
oslobodenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Lietavská Svinná - Babkov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v
šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudované chodníky, príp. aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce
d/ plochy verejnej zelene
(2) Predmet dane
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Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
(3) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
(4) Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(5) Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,34 eura za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
(6) Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(7) Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
osobne alebo písomne Obecnému úradu v Lietavskej Svinnej najneskôr v deň daňovej
povinnosti.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému
úradu v Lietavskej Svinnej skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo
a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Splatnosť sa stanovuje: jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Daň za ubytovanie
§9
(1) Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
(2) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,67 eura na osobu a prenocovanie.
(5) Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných".
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Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia,
v hotovosti. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami.
Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostným prevodom na účet č. 0397849001/5600, Prima banka Žilina,
a to v týchto lehotách: polročne do 30.6. a do 31.12. príslušného roka
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 10

(1) Predmet dane
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“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
(2) Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(4) Sadzba dane je 33,20 eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(5) Vznik a zánik daňovej povinnosti
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. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho
mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť
u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k zmene správcu dane.
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ typ nevýherného hracieho prístroja
c/ umiestnenie nevýherného hracieho prístroja

Spoločné ustanovenia
§ 11
(1) Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie
prístroje
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej
vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
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Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
V priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo
názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa
tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(2) Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa a dane za nevýherné hracie
prístroje
a) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje
správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Obec Lietavská Svinná – Babkov určuje, že nebude
vyrubovať daň v úhrne do 1,50 eura.
b) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Spôsoby platenia dane
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet č. 0397849001/5600 v Prima banka Žilina

III. č a s ť
Poplatok
§ 12
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu .
(2) 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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia 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. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miestom jej trvalého pobytu alebo
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prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu.
(4) 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").
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 2 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikla.
(7) Sadzba poplatku je
a/ 0,0182 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov alebo 0,0073 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov pri množstvovom zbere
b/ 0,0455 eura za osobu a kalendárny deň pri klasickom zbere, čo činí:
- 16,60 eura za osobu a rok občania s trvalým pobytom
- 8,37 eura chatári
- 10,92 eur majitelia víkendových domov, ktorí majú nádobu na odpad
- 5,46 eur majitelia víkendový domov /neobývaných/, ktorí nemajú nádobu na odpad
- 52,05 eur popolnica na viac – nad rámec VZN /množstvový zber/
podľa Spôsobu výpočtu poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2013 - príloha
VZN.
(8) Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné
meno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní
odo dňa, kedy tieto nastali.
(9) Vyrubenie poplatku a splatnosť
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca zdaňovacieho obdobia.
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(10) Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
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povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, a to na základe písomnej žiadosti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie mať podlžnosti voči obci
b) zanikne mu dôvod platenia poplatku (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu v obci,
zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce, a to na základe nasledovných podkladov:
a) potvrdenia o zamestnaní (prípadne pracovnú zmluvu) alebo štúdiu v zahraničí
zamestnávateľa alebo školy v zahraničí, pracovné povolenie, povolenie k pobytu
v slovenskom alebo českom jazyku (v prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo
českom jazyku doložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad) alebo
b) potvrdenia o návšteve školy a ubytovaní mimo bydliska trvalého pobytu
Obec poplatok odpustí:
a) za poplatníka narodeného v príslušnom kalendárnom roku
b) za poplatníka, ktorý má na území obce trvalý pobyt, ale sa dlhodobo na území obce
nezdržiava, a tak netvorí odpad
c) za poplatníka, ktorý predloží potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci
(11) Spôsob vyberania poplatku:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet č. 0397849001/5600, Prima banka Žilina

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§12
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Lietavská Svinná Babkov prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Lietavská Svinná Babkov.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Lietavská Svinná – Babkov.
Záverečné ustanovenia
§13
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. č 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Lietavská Svinná - Babkov sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov Uznesením č. 21/2014 a to
dňa 11.11.2014.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Lietavská Svinná - Babkov č. 1/2012 zo dňa 14.12.2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku.
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(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015

V Lietavskej Svinnej 11.11.2014

Ing. Štefan Zjavka
starosta

Schválené: 11.11.2014
Vyvesené: 12.11.2014 -28.11.2014
(27.10.2014 – 11.11.2014 bez pripomienok)
Platnosť : 1.1.2015
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