Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Báb dňa: 18. 11. 2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Báb dňa: 08.12.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. januára 2012

Obec Báb v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,2 a 3,
§ 16 ods. 1,2, a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59,
§ 76, § 77 ods. 5, § 83 ods. 1 a 2 a § 103 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Báb
č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

na území obce Báb
Prvá časť
§1
Základné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo v Bábe podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z.
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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2012 miestne dane
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Báb v zdaňovacom období roku 2012 a ďalších zdaňovacích období.
3/ Obec Báb na svojom území z a v á d z a tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľnosti
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
4/ Obec Báb na svojom území z a v á d z a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
5/ Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“)

Daň z pozemkov
§ 3
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
neznení neskorších predpisov.
2/ Správca dane ustanovuje pre katastrálne územie Malý Báb a Veľký Báb hodnotu
pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za :
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,0850 eura/m2
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške
0,0850 eura/m2
3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§4
Sadzba dane
1) Správca dane na území obce Báb určuje pre katastrálne územie Malý Báb ročnú
sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,30 % zo základu
dane,
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,40 % zo základu dane,
c) záhrady vo výške 0,40 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,40 % zo základu
dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo
výške 0,40 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,40 % zo základu dane,
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h) ostatné plochy vo výške 0,40 % zo základu dane.
2) Správca dane na území obce Báb určuje pre katastrálne územie Veľký Báb ročnú
sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,34 % zo základu
dane,
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,43 % zo základu dane,
c) záhrady vo výške 0,40 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,40 % zo základu
dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo
výške 0,40 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,40 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky vo výške 0,25 % zo základu dane,
h) ostatné plochy vo výške 0,40 % zo základu dane.

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1/ Správca dane na území celej obce Báb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške :
a) 0,040 eura / m2

za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu

b/ 0,070 eura / m2

za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c/

0,150 eura / m2

za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d/

0,140 eura / m2

za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e/

0,400 eura / m2

za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
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0,900 eura / m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g/

0,150 eura / m2

za ostatné stavby

Daň z bytov
Sadzba dane
1/ Správca dane na území celej obce Báb určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške :
a) 0,040 eura / m2

za byty,

b) 0,040 eura / m2

za nebytové priestory.

§6
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky užívané školou a školským zariadením
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam,
b) stavby vo vlastníctve cirkvi, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
c) stavby, slúžiace na účely športu

§7
Platenie dane
1/ Správca dane na rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobia určuje , že daň z nehnuteľností vyrubenej dane pre fyzické osoby aj podnikajúce fyzické osoby je splatná :
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vyrubuje

a) do 30,00 eur

v troch rovnakých splátkach :

b) od 30,01 eur

do 31. mája
do 31. júla
do 31. októbra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
2/ Správca dane na rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobia určuje , že daň z nehnuteľností vyrubenej dane pre právnické osoby, je splatná :
a) do 400,00 eur

b) od 400,01 eur
do 31. mája
do 31. júla
do 31. októbra

naraz do 31. mája bežného roka, na ktorý sa daň
vyrubuje
v troch splátkach :
vo výške 20 %
vo výške 30 %
vo výške 50 % bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje

3/ Daň z nehnuteľností je moţné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce alebo prevodným
príkazom na účet obce. Údaje o banke a číslo účtu sú uvedené na platobných výmeroch.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik
a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v tretej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§8
Sadzba dane
Správca dane určuje daň za psa vo výške:
a/ 3,500 eura

za jedného psa a kalendárny rok a každého ďalšieho psa
u toho istého daňovníka
§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci,v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
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Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
2/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia:
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) prevodným príkazom na účet obce.
4/. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5/ Oznámenie daňovník vykoná na tlačive, ktoré mu dá k dispozícii správca dane.
Oznámenie musí obsahovať:
-údaje o daňovníkovi- meno a priezvisko vlastníka, držiteľa psa, dátum narodenia, adresu
bydliska.
- údaje o psovi :popis psa- dátum nadobudnutia, označenie plemena, vek, pohlavie, farbu,
zvláštne znamenie, na aký účel sa pes drží
Daňovník, ktorý je drţiteľom preukazu občana s ťaţkým zdravotným postihnutím,
priloţí k oznámeniu fotokópiu tohto preukazu.
§ 11
Oslobodenie od dane za psa
1/ Správca dane ustanovuje, ţe od dane za psa oslobodzuje daňovníka, ktorý je
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2/ Na uplatnenie oslobodenia od dane za psa je daňovník povinný predložiť správcovi
dane preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik
a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v štvrtej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného
priestranstva.
2/ Obec určuje ako verejné priestranstvo cesty, miestne komunikácie, námestia,
chodníky, trhoviská, všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Verejným priestranstvom sú aj všetky
pozemky verejne prístupné vo vlastníctve obce (okrem pozemkov, ktoré boli prenajaté na
uţívanie fyzickým alebo právnickým osobám na základe platnej nájomnej zmluvy).
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúţiaceho na poskytovanie sluţieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, reklamného a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo inej
skládky.
§ 13
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :
a) 0,070 eura za každý aj začatý m 2 - užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý
deň na umiestnenie zariadenia slúţiaceho na
poskytovanie sluţieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, pokiaľ obec s prevádzkovateľom nedohodne paušálnu sumu poplatku vo
výške od 3,000 eura/deň do 300,000/deň
b) 2,000 eura/ mesiac

- za príležitostnú skládku stavebného materiálu
uloženého na ploche do 10 m2, ak objektívne
dôvody neumoţňujú daňovníkovi skladovať
materiál na vlastnom pozemku,

c) 3,500 eura/ mesiac

- za príležitostnú skládku stavebného materiálu
uloženého na ploche od 11 m2 do 25 m2, ak
objektívne dôvody neumoţňujú daňovníkovi
skladovať materiál na vlastnom pozemku,

d) 2,000 eura

- za príležitostný predaj zeleniny, ovocia a
ostatného tovaru o obci, do 3 hodín

e) 7,000 eura

- za príležitostný predaj ostatného tovaru o obci,
nad 3 hodiny
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Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný správcovi dane osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí
užívania verejného priestranstva a to pred začatím osobného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
2/ Daňovník je povinný správcovi dane nahlásiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
3/ Miestnu daň daňovník uhradí jednorazovo do pokladne obecného úradu.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 15
Predmet dane
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 1*.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
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Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.
§ 18
Sadza dane
Správca dane určuje daň prenocovanie vo výške:
- 0,500 eura

na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení
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Vyrubenie dane
Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje ( ďalej len „prevádzkovateľ“).
§ 20
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu
ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.
2) Údaje uvedené v odseku l je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania,
okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania ( deň odchodu daňovníka) je
prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej
evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka.
3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane vybratej
za predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 4,
b) uhradiť vybratú daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne
správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady
podľa osobitného zákona, 2*.
d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenie najneskôr do 30
dní na tlačive uvedenom v prílohe č. 3,
d) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane.
§ 21
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1) Od dane je oslobodená:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,
c) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia,
2) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na príslušnom účtovnom doklade. 3*.
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Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho
vyberania a včasného poukazovania vykonáva správca dane.
2) Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 20 ods. l správca dane.
3) Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné predpisy.

5*.

________________________________
1*.

§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
2*.
Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
3*.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5*.
Napríklad zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. i miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky verejnej dopravy.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 25
Základ dane
Základ dane je počet predajných automatov.
§ 26
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
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- 35,000 eura

za jeden predajný automat a kalendárny rok
§ 27
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím dane za predajné automaty je kalendárny rok.
§ 28
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane.
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) prevodným príkazom na účet obce.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená .Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5) Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných
identifikačných údajov aj identifikačné údaje predajných automatov, miesto ich
prevádzkovania a deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov musí
preukázať vierohodným dokladom, ako je napríklad zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti,
v ktorej sa predajný automat prevádzkuje a podobne.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 29
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňaţnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).

-122) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§ 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 31
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 32
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

- 35,000 eura

za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
§ 33
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 35
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane.
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

-133) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) prevodným príkazom na účet obce.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená .Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5) Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných
identifikačných údajov aj identifikačné údaje nevýherných hracích prístrojov, miesto
ich prevádzkovania a deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov musí preukázať vierohodným dokladom, ako je napríklad zmluva s vlastníkom
nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat prevádzkuje a podobne.

ỘSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 45
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce Báb.
1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Báb trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce Báb oprávnená uţívať alebo uţíva 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 mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Báb na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce Báb na účel podnikania.
(2) Ak má osoba podľa § 45 ods. 1 písm. a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 45
ods. 1 písm. a) tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

-14§ 46
Platiteľ poplatku
1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku 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").
2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi poplatku odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ. Ak sa tak
dohodnú sú povinní predložiť správcovi poplatku písomnú dohodu o platení poplatku
poplatníkom v lehote do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti.
(3) Ak viacero poplatníkov podľa § 45 ods. 1 písm. a) tohto VZN žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinností poplatníka môţe za ostatných členov tejto domácnosti
na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi
poplatku.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 45
ods. 1. tohto VZN.
(5) Spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok.
§ 47
Sadzba poplatku
Obec Báb určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na osobu a kalendárny rok nasledovne :
1.) občan prihlásený na trvalý aj prechodný pobyt : 0,03287 eura/deň
a) samostatne bývajúca jedna osoba
b) za kaţdú ďalšiu osobu v domácnosti
2.) občan prihlásený na prechodný pobyt
a) za kaţdú ďalšiu osobu v domácnosti s PP

12,00 eura /kalendárny rok
12,00 eura /kalendárny rok
12,00 eura /kalendárny rok
12,00 eura /kalendárny rok

-153) občan, vlastniaci v obci nehnuteľnosť 0,03287 eura/deň

12,00 eura /kalendár. rok

(ak nie je prihlás. na trvalý alebo prechod. pobyt )

4.) podnikateľ, ktorý uţíva nehnuteľnosť
na území obce na účely podnikania
0,1000 eura/deň

36,50 eura/nehn./kal.rok

- na Ø počet zamestnancov
o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt
koef. 0,4 x 0,03287

eura/deň

4,80 eura/ Ø poč.zam./kal.rok

5.) podnikateľ, ktorý uţíva nehnuteľnosť
na území obce na účely podnikania
poskyt.reštaur., kaviar. a iných pohostin. služieb

0,1000 eura/deň

- na Ø počet miest na poskytovanie služby
pripadajúce na určené obdobie
0,0131 eura/deň

36,50 eura /nehn./kal. rok

4,80 eura / Ø poč.miest./kal.rok

6.) poplatník Základná a materská škola
na území obce Báb
- na Ø počet zamestnancov nezníţený
o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt
koef. 0,1 x 0,03287

eura/deň

1,20 eura / Ø poč.zam./kal.rok

§ 48
Vznik a zánik povinnosti platiť poplatok, oznamovacia povinnosť
1/ Povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzniká 1. januára a končí 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
2/ Poplatník, ktorý sa do obce prihlási na trvalý alebo prechodný pobyt v priebehu kalendárneho roka, je povinný odo dňa prihlásenia platiť miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v alikvotnej čiastke.
3/ Poplatník, ktorý sa z obce odhlasuje z trvalého alebo prechodného pobytu, je
povinný túto skutočnosť oznámiť obci. Obec na základe oznámenia upraví výšku
poplatku, vydá rozhodnutie o znížení poplatku a prípadný preplatok poplatníkovi vráti do
30 dní.
4/ Poplatník je povinný oznámiť obci všetky zmeny osobných údajov, taktieţ údaje,
ktoré ovplyvňujú výšku poplatku (narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny, dlhodobý
pobyt člena rodiny v zahraničí, nástup na výkon väzby a pod.).
5/ Poplatník je povinný k ţiadosti o zníţenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady preukázať svoju neprítomnosť v obci v období, na ktoré požaduje
zníženie, nasledovným spôsobom :
a) pri dlhodobom výkone práce mimo trvalého bydliska –ak je v mieste výkonu práce prihlásený na prechodný pobyt, potvrdenie o zaplatení poplatku za prechodný pobyt na území
inej obce alebo mesta. Ak nie je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci alebo meste,
je povinný zaplatiť poplatok v plnej výške za trvalý pobyt,

-16b) pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie na pobyt v inom štáte, potvrdenie, že sa
zdržiava určitú dobu na území iného štátu, resp. fotokópiu vycestovacej doložky, pracovného povolenia a pod.,
c) pri výkone väzby – potvrdenie z ústavu pre výkon väzby o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenia príslušného orgánu,
d) čestné vyhlásenie občana, ktorý neužíva nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve v obci
viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
6/ Ţiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
si poplatník uplatní do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť ovplyvňujúca výšku poplatku, alebo do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
7/ Ţiadosť o zníženie poplatku môže podať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba, ktorá uzatvorila samostatnú zmluvu na vývoz komunálneho odpadu s firmou,
oprávnenou na vývoz komunálneho odpadu. K žiadosti priloží kópiu zmluvy a predloží do 15
dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy správcovi poplatku.
8/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe ţiadosti
môţe starosta obce zníţiť na sumu 3,31 eura na osobu a kalendárny rok, alebo v jednotlivých prípadoch aj pod najniţšiu zákonnú sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť.
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si
môže poplatník vyzdvihnúť u správcu poplatku, alebo na internetovej stránke obce.
§ 49
Splatnosť poplatku
1/ Vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný
pre fyzické osoby nasledovne :
a) do 20,00 eura
c)

od 20,01 eura
do 31. marca
do 30. septembra

naraz do 31. marca príslušného kalendárneho roka
v 2 rovnakých splátkach :
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.

2/ Vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný
pre právnické osoby nasledovne :
a) do 66,0000 eura
b) od 66,0100 eura
do 31. marca
do 30. septembra

naraz do 31. marca príslušného kalendárneho roka
v 2 rovnakých splátkach :
príslušného kalendárneho roka.
príslušného kalendárneho roka.
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DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 50
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- sa zrušuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o dani z nehnuteľnosti .
2) Obecné zastupiteľstvo obce Báb sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2012 uznieslo dňa 07.12.2011
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2012

Peter Nemeček
starosta obce Báb

