Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lietavská Svinná - Babkov č. 6 /2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov vo veciach územnej samosprávy
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona 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 a poplatku“) sa
uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení č. 6/2015
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Lietavská Svinná Babkov (ďalej len „správca dane“):
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“),
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
d) podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane ukladá na svojom území 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.
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2) Správca dane ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
a) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Daňovník
1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v § 5 zákona o miestnych daniach
a poplatku.
§5
Predmet dane
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lietavská Svinná – Babkov
v členení podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku.
§6
Základ dane
1) 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. zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) 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.
zákona o miestnych daniach a poplatku.
3) 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.
4) Správca dane neukladá daň z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok.
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§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25%.
2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane zvyšuje pre celé územie obce na 0,30%.
3) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane § 6 a ročnej sadzby dane § 7ods. 2.
tohto nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB
§8
Daňovník
1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
§9
Predmet dane
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lietavská Svinná – Babkov v členení
podľa §10 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Na zaradenie stavby podľa § 10 ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§ 10
Základ dane
1) 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.
§ 11
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,050 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu na 0,050 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,235 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
samostatne stojace garáže na 0,200 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby hromadných garáží na 0,200 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,200 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
na 0,235 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,800 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy,
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,166 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.

3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia v sume 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
4) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 10 a ročnej sadzby dane podľa
§ 11 ods. 2 tohto nariadenia.

DAŇ Z BYTOV
§ 12
Daňovník
1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
§ 13
Predmet dane
1) 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.
§ 14
Základ dane
1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2 .
§ 15
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
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2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci na 0,050 € za
každý aj začatý m² podlahovej plochy a nebytového priestoru.
3) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 14 a ročnej sadzby dane z bytov
podľa § 15 ods. 2 tohto nariadenia.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 16
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane znižuje daň z niektorých pozemkov takto:
a) o 30 % pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené z dôvodov podľa
§17, ods.2, písm. j zákona o miestnych daniach a poplatku,
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.
2) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
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 prebierka).
3) Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov
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.
4) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov
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
5) Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
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§17
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 nehnuteľností. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností
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.
3) 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.
4) 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.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 18
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 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.

§ 19
Daňovník

1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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§ 20
Základ dane
1) Základom dane je počet psov.
§ 21
Sadzba dane
1) Sadzba dane je 4 eura za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) 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 poplatku a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 23
Správa dane
1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 24
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje 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).
2) Ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, od dane je oslobodený iba jeden pes.
3) Oslobodenie od dane podľa písm. a) tohto ustanovenia musí daňovník preukázať do 30 dní
od vzniku nároku na oslobodenie od dane preukazom.
4) Oslobodenie od dane zanikne okamžite ako pominie dôvod, pre ktorý sa uplatnilo
a povolilo oslobodenie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Predmet dane
1) Verejnými priestranstvami na účely tohto nariadenia 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,
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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) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
verejnom priestranstve,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
3) Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť správcovi dane deň začatia
osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania
verejného priestranstva. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najneskôr 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
správcu dane.

§ 26
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.

§ 27
Základ dane
1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva
v m².
§ 28
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva vo výške
0,34 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň.

§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
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PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 30
Predmet dane
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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.

§ 31
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 32
Základ dane
1) Základom dane je počet prenocovaní.
§ 33
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,70 € na osobu a prenocovanie.

§ 34
Vyberanie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné
ubytovanie.
§ 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného
ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach
a poplatku.
2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom
tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ
dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
priamo správcovi dane alebo poštou.
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3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb
– knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany
a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí
obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
4) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
5) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie
o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
6) Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov
od vystavenia potvrdenia.

§ 36
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu

1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 0397849001/5600
vedený v Prima banka Žilina, a.s.
3) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane polročne,
a to do 15. dňa po uplynutí polroka.
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ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 37
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.

§ 38
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§39
Základ dane
1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 40
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sú prevádzkované za
odplatu vo výške 35,- € za jeden hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 41
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať
a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
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2) Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť
pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

§ 42
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1) Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi
dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

§ 43
Spoločné ustanovenia
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4)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.
5) 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.
6) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň v úhrne do 1,50 eura.
7) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Spôsoby platenia dane
1) v hotovosti do pokladne obecného úradu
2) poštovou poukážkou
3) bezhotovostným prevodom na účet č. 0397849001/5600 v Prima banka Žilina
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SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 44
Poplatok
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.
§ 45
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0182 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov,
b)paušálny 0,0455€ za osobu a kalendárny deň,
16,60 € za osobu a rok občania s trvalým pobytom
8,37 € chatári
10,92 € majitelia víkendových domov, ktorí majú nádobu na odpad
5,46 € majitelia víkendových domov(neobývaných), ktorí nemajú nádobu na odpad
52,05 € nádoba na odpad nad rámec VZN
Podľa Spôsobu výpočtu poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2014 – príloha 2
VZN
a) 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
2) Obec do poplatku zahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.

§ 46
Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť náležitosti podľa § 80
zákona o miestnych daniach a poplatku.

§47
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak poplatník preukáže, že nevyužíva množstvový zber, správca dane poplatok nevyrubí
rozhodnutím.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
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3) Ak poplatníkov žijúcich v jednej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.

§ 48
Podmienky vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku
1)Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, a to na základe písomnej
žiadosti.
2) 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.)
3) Správca dane 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 o 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),
b) potvrdenia o návšteve školy a ubytovaní mimo bydliska trvalého pobytu.
4) Správca dane 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,
d) za poplatníka, ktorý je umiestnený v zdravotníckom zariadení sociálnych služieb,
e) za poplatníka, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody.

§ 49
Spôsob vyberania poplatku:
1) Správca dane vyberá poplatok:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet č. 0397849001/5600, Prima banka Žilina.
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ÔSMA ČASŤ
§ 50
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Lietavská Svinná -Babkov
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Lietavská Svinná –
Babkov. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Lietavská Svinná – Babkov.
2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a poplatku a zák. č 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce
Lietavská Svinná - Babkov na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 81/2015
4) Toto všeobecne záväzne nariadenie č. 6/2015 nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
5) Dňon účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2014 z 11. 11. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Lietavskej Svinnej 15. 12. 2015

Ing. Igor Veselovský, v. r.
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Lietavská Svinná – Babkov dňa 16. 12. 2015
Zvesené z úradnej tabule v obci Lietavská Svinná – Babkov dňa 31. 12. 2015
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