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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2015
MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2015
Obec Banka (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona
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 Banka
toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 /2015
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
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 Banka.
1. Obec Banka na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty,
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e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie.
2. Obec Banka na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.
§2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
§3
D AŇ Z P O Z E M K O V
1. 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. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Banka v členení podľa §6 ods. 1
až 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude
prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
4.Základom dane z pozemkov pre pozemky orná pôda chmeľnice, vinice, ovocné sady je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy
za 1 m2 podľa zák. č. 582/2004 Z.z., t.j. 0,5473 €/m2.
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa zák. c. 582/2004
Z.z. t.j. 0,0195 €/m2.
3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
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4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavené plochy a nádvoria, a
ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 podľa zák. c. 582/2004 Z.z. t.j. 1,858 €/m2.
5. Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov v m2 podľa zák. č. 582/2004 Z.z.
t.j. 18,588 €/m2.
Sadzba dane
1. Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v k.ú. Banka uvedená v § 3 ods. a), b), d) e) je :
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
na 0,30% zo základu dane,
- trvalé trávnaté porasty
na 1,00 % zo základu dane,
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
na 0,50 % zo základu dane,
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
na 0,50 % zo základu dane,
2. Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v k.ú. Banka, uvedená v § 3 ods. c), f), g), h) je :
- záhrady
na 0,60 % zo základu dane,
- zastavané plochy a nádvoria
na 0,60 % zo základu dane,
- stavebné pozemky
na 0,60 % zo základu dane,
- ostatné plochy
na 0,60 % zo základu dane,

§4
D AŇ ZO S T A V I E B
1.Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení zákona §9 zák. č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Banka, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom, na
ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby
alebo ich časti, ktoré sa skutočne využívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné
rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Do zastavanej plochy sa
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovaná:
1. Upravená ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy v k.ú.Banka
je:
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a) 0,056 € za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby,
b) 0,099 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s
výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a
stavieb na administratívu,
c) 0,232 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,298 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,663 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f) 1,659 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu,
g) 0,298 € ostatné stavby.
2. Pri viac podlažných nadzemných stavbách sa zvyšuje sadzba dane podľa ods. 1 písm. a) až
c) o 0,033 € za každý aj začatý m2 a podľa ods. 1 písm. e) až g) o 0,099 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto
VZN, považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
4. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než
0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods.1 alebo 2,
daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť
dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa ods. 1 alebo 2 a daň sa
vypočíta ako súčet pomerných častí dane, pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru
podlahovej časti stavby využívanej na jednotlivé účely podľa ods. 1 alebo 2 k celkovej
podlahovej ploche stavby.
§5
D AŇ Z B Y T OV
1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Banka v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
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3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2.
4. Upravená ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 v k.ú. Banka je :
- 0,056 € za byty, bytové priestory
- 0,298 € za nebytové priestory.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky, vo vlastníctve obce Banka, ktorá je správcom dane,
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
2. Od dane zo stavieb, bytov a nebytových priestorov sú oslobodené :
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam,
3. Správca dane poskytne zníženie dane z garáže v rodinnom dome a v bytovom dome, ktoré
slúži ako garáž vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa
preukazu ZŤP alebo ZŤP/S o 50% z ročnej dane.
6. Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy (fotokópia dokladu o výške
príjmu, fotokópiu preukazu ZŤP ) predloží daňovník na rok 2015 najneskôr do 28.februára
2015, v ďalších rokoch do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak sa úľava
neposkytne.
§7
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo
k nehnuteľnosti. Ak sa daňovníkom stane vlastník nehnuteľnosti 1.januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. 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
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
-

vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi
dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 a 3 § 99a zákona
č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach neustanovujú inak.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo
výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa
§ 99a ods.1 zákona č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb (§5 ods. 4, §9 ods. 4 a § 13 ods. 2, zákona č. 582/2004 z .z. o miestnych
daniach), priznanie, čiastkové priznanie, opravené priznanie alebo dodatočné priznanie
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. Januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia:
ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku prvovýrobu, v troch splátkach
a to 20 % dane do 30. júna, 30 % do 30. septembra a 50 % do 30. novembra.
v ostatných prípadoch, pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, v štyroch
rovnakých splátkach a to najneskôr do 30 apríla, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra.
pre fyzické osoby v dvoch rovnakých splátkach do 30. júna a do 30. septembra.
§8
DAŇ ZA PSA

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
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Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
2 .Vymedzenie pojmov (§2 zákona o držaní psov)
a/ zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany,
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
b/ nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil bez toho aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi
c/ voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov psov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
3. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3
zákona č. 282/2002 o držaní psov v znení neskorších predpisov.
4 .Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad.
5.Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§4 zákona)
6. VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:
a/ osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
políciou, pracovníkmi OcÚ preukázať totožnosť psa známkou
b/ pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou alebo čipom
c/ vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii
7. Voľný pohyb psov je zakázaný na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách, so psom sa zakazuje vstup do budov obce, ZŠ, MŠ, cintorín, ihrisko,
obchodov, kostolov.
8.Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje §6 zákona o držaní psov
VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:
a/povinnosť vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov , dopravných
prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.
9. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa
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b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
10.Základom dane je počet psov.
11. Sadzba dane za jedného psa je v k.ú. Banka :
a) v rodinných domoch
5.- €
b) v obytných domoch
16,60 €
c) právnické osoby
16,60 €
12. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom psa.
13. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych
daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pres prestal byť predmetom dane.
14.Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia, ak ods. 2 a 3 § 99a zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach
neustanovujú inak.
15.Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho
obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.
16. Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.
17. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
-

v ďalších obdobiach je daň splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§9
DAŇ ZA UBYTOVANIE

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „ zariadenie“).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
3. Základ dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 € za osobu a prenocovanie.
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5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne poskytuje prechodné
ubytovanie. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu
o vybranej dani a „knihu ubytovaných“, v ktorej musí viesť tieto údaje:
a) meno a priezvisko
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
c) trvalý pobyt
d) dátum príchodu a odchodu
6. Do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, je prevádzkovateľ povinný predložiť obecnému
úradu hlásenie o počte ubytovaných hostí, a o výške dane za ubytovanie za predchádzajúci
mesiac a poskytnúť obci preukaznú evidenciu ubytovaných hostí a uhradiť príslušnú čiastku
na účet obce vedený v Prima banke Slovensko, č.ú. 5207673002/5600, alebo v hotovosti
vkladom do pokladne správcu dane.
7. Oznámiť vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne najneskôr do 15 dní
správcovi dane
8. Od dane za ubytovanie je oslobodená :
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S a ich sprievodcovia,
b) osoba do 18 rokov veku,
c) vlastník zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania nachádzajúce sa na
území obce Banka, jeho manželka (manžel) a ich deti
§10
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane za predajné automaty je 66,50 € za automat a kalendárny rok. Ak sa v
skladbe ponúkaného tovaru nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje je
sadzba dane za jeden automat a kalendárny rok 166,- €.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko u fyzickej osoby
b) meno a sídlo u právnickej osoby
c) dátum umiestnenia predajného automatu a začatie jeho prevádzkovania.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
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8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
9.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dna zániku daňovej povinnosti.
10.
Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty vydávajúce
výlučne:
a) lístky hromadnej dopravy
b) potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov
§11
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
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.
3.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4.Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5.Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 166,- € za jeden hrací prístroj za kalendárny rok.
6.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia prevádzkovania.
7. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
8. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
10. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
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§12
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť
kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej
energie v platnom znení.
3. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Banka je
8582677m2.
4. Zastavané územie obce Banka sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od
zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne
V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec
miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
5. Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku §53 tohto ustanovenia je 0,0006 €/
m2.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
8. Daň za jadrové zariadenia vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
9. Vyrubená daň za jadrové zariadenia je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
§13
MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY ADROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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.
2. 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 trávnatý porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
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pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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 ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt aj prechodný pobyt,
poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasné je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na jeho základe :
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a ručí zaň zástupca, alebo správca, určený spoluvlastníkmi, ak nedošlo k
určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. Platiteľ a
poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci priamo odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže 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
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Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

7. Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa §78 ods. 1) písm. b, je:
a) 0,0411 € za osobu (110 l nádoba) a kalendárny deň
- pre poplatníka podľa § 78, ods. 1, písm. a, je:
b) 0,2332 € /deň PO za 110 l nádobu vyvážanú 1 x do týždňa
c) 0,3817 €/deň PO za 240 l nádobu vyvážanú 1 x do týždňa
d) 1,7501 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyv. 1 x do týždňa
e) 2,7995 €/deň PO za 1 100 l nádobu vyvážanú 2 x do týždňa
f) 4,1987 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyvážanú 3 x do týždňa
g) 0,8756 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyv. 1 x za dva týždne

Ročná sadzba
15,00 €
85,12 €
139,32 €
638,79 €
1021,82 €
1532,53 €
319,59 €

8. Poplatok sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka a určuje sa ako:
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom roku, počas ktorých
má alebo bude mat poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas, ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať pre fyzické osoby - súčin frekvencie vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre právnické osoby,
9.Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa :
a) vzniku povinnosti, zaplatiť poplatok
b) nahlásiť skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) nahlásiť zmenu už ohlásených údajov obci, ak nastala je povinný nahlásiť:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje) ak je poplatníkom osoba podľa § 2/ ods. 1/ písm. b)
alebo c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
- ak súčasné požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 5 aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
10. Poplatok vyrubí obec Banka platobným výmerom. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci
stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
11. Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podľa § 63 zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, správca poplatku upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
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12. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec poplatok vráti do
30 dní odo dna doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol
poplatok uhradený.
13. Obec preplatok nižší ako 2,323 € nevráti.
14. Poplatok pre fyzické osoby je splatný do 31.mája zdaňovacieho obdobia.
15. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je splatný
a) do 165,969 € do 30.júna
b) nad 165,969 € v dvoch rovnakých splátkach prvá do 30. júna a druhá do 30. novembra
príslušného kalendárneho roka.
16. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
podkladov :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
17. Poskytnutie úľav:
a) 100 % úľava po dobu trvania pobytu
- študenti študujúci v zahraničí - spôsob preukazovania : potvrdenie o dennom štúdiu v
zahraničí resp. o prechodnom pobyte v mieste školy.
- stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou pobytu nad 3 mesiace - spôsob preukazovania :
potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí, v prípade dlhodobých
pobytov potvrdenie o prechodnom pobyte, fotokópia dokladu + preklad (nemusí byt úradný
ani overený).
- za obdobie počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní - spôsob preukazovania: všetky hodnoverné doklady
potvrdzujúce túto právnu skutočnosť napr. potvrdenie o pobyte v nemocnici, dlhotrvajúcom
liečení a pod.
b) 50 % úľava z ročného poplatku
- pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste
pracoviska - spôsob preukazovania: potvrdenie zamestnávateľa, doklad o prechodnom pobyte
v mieste pracoviska resp. o ubytovaní alebo doklad o zaplatení za komunálny odpad
- študenti študujúci na území SR - spôsob preukazovania: potvrdenie o dennom štúdiu na
území SR, doklad o prechodnom pobyte v mieste školy, resp. o ubytovaní alebo doklad
o zaplatení poplatku za komunálny odpad .
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občania v hmotnej núdzi - spôsob preukazovania: potvrdenie úradu práce a rodiny o
hmotnej núdzi
c) 20% úľava z ročného poplatku pre poplatníkov (dôchodcov) nad 65 rokov bez nutnosti
preukazovania sa.
-

18. Zľavy uvedené v bode 2 písm. a) a b) si môže poplatník uplatňovať na základe písomnej
žiadosti podanej v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka. O priznaní resp.
nepriznaní zľavy bude poplatník informovaný. Uplatnením úľavy nezaniká povinnosť
uhradiť poplatok. Preplatok, ktorý poplatníkovi vznikne priznaním úľavy sa na základe
žiadosti vráti alebo bude zohľadnený pri vyrubení poplatkov v nasledujúcom roku.
§14
SPOLOČNÉ AZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Správu miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva obec Banka prostredníctvom
starostky obce Banka.
2. Výnos daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) a poplatku podľa § 1 ods. 1 písm. h) vrátane
pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu
obce Banka.
3.Základ dane podľa § 5 sa zaokrúhľuje na celé Euro nadol.
§15
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 a zákon č.
563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Banka č. 06/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2011 a dodatok č.3 k VZN č. 06/2007 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol
účinnosť 01.01.2011.
3. Na tomto VZN obce Banka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Banke dňa 27.01.2015,
uznesením č. 01/2015.
4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.02.2015

V Banke, dňa 09.01.2015
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Mgr. Tatiana Julinyová
starostka obce Banka
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