VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Obce Smižany
K MIESTNYM DANIAM A POPLATKU č. 99
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb.
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 v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára
2013 miestne dane a poplatky v rozsahu daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné
hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, daň
za ubytovanie a poplatok (za komunálny odpad a drobné stavebné odpady).

Článok I.
Daň z nehnuteľnosti
1. Daň z pozemkov
A. Základ dane
1. Hodnota pozemku na území obce Smižany, ktorou sa pri výpočte základu dane násobí výmera
pozemku v m2 a hodnoty pozemku je:
a) orná pôda, ovocné sady .........................................................0,2094 €/m2
b) trvalé trávne porasty ............................................................. 0,0458 €/m2
c) stavebné pozemky,.................................................................21,24 €/m2
d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
s výnimkou stavebných pozemkov .........................................2,12 €/m2
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, ak daňovník nedoručí k daňovému priznaniu
znalecký posudok na lesný pozemok ......................................0,10 €/m2
B. Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Smižany podľa druhu pozemku je:
a) orná pôda, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30 % zo
základu dane
b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky 0,55 % zo
základu dane
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2. Daň zo stavieb
A. Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby na území obce
Smižany je:
a) 0,079 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,094 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,282 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,313 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,470 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu ,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 1,252 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
g) 0,282 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok 0,02 €
k ročnej sadzbe za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Daň z bytov
A. Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru vo výške 0,063 €/m2 .
4. Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti
1. Okrem zákonom určených nehnuteľnosti, ktoré sú oslobodené od dane, na území obce Smižany
ustanovuje sa zníženie dane z pozemkov, zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako
70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
b) 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu
2. Od dane z nehnuteľnosti sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky, ktoré sú priľahlé ku kostolom užívaných štátom uznanými cirkvami
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
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5. Platenie dane daňovníkom
Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľnosti rozhodnutím, v ktorom stanoví platenie a splatnosť dane.

Článok II.
Daň za psa
1. Sadzba dane za psa je ročne:
a) v rodinných domoch, chatách a záhradách 6,63 €
b) v bytových domoch 53,11 €
c) v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb 33,19 €
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2 . Od dane za psa sú oslobodení:
a) dôchodcovia nad 70 rokov bývajúci v rodinných domoch. Oslobodenie správca dane
neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu
evidovaná ďalšia osoba, ktorá nespĺňa podmienky na oslobodenie.
b) držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutí
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
3. Oslobodenie podľa písm. a), b) a c) sa vzťahuje na držanie jedného psa. Oslobodenie od dane za
psa podľa ods. 3 musí vlastník psa alebo držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať pri podaní
daňového priznania.
4. Vyrubená daň je splatná v splátkach a lehote určenej v rozhodnutí.

Článok III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia,
námestie, chodník, trhovisko, parkovacie a odstavné plochy, obecná zeleň, všetky neknihované
parcely v intraviláne obce tzn. sú to všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia. V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či ide o verejné
priestranstvo obce. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
Pre účely tohto VZN obec vymedzuje pásma verejných priestranstiev:
- do pásma I. patria tieto ul. – Nám. M. Pajdušáka, Za kaštieľom, Nálepkova, Tatranská,
Rázusova, Staničná, Smreková od križovatky s ul. Tatranskou po ZŠ, Nová, Brusník,
Nábrežná, ul. P. Suržina a rekreačné oblasti v katastri obce
- do pásma II. patria všetky verejné priestranstvá na uliciach, ktoré nie sú uvedené v pásme
I. alebo nižšie citované
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2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a
podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
3. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej
osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný
príves/ na tom istom mieste. Pre nákladné motorové vozidlá nie sú vyhradené na trvalé parkovanie
verejné priestranstva v obci. Vlastník nákladného motorového vozidlá je povinný si zabezpečiť na
vlastné náklady parkovanie na vyhradenej ploche vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby.
Trvalé parkovanie nákladných motorových vozidiel, autobusov, vlekov a návesov na verejných
priestranstvách a na ostatných plochách pri bytových domoch je zakázané.
4. V obci Smižany sa určujú nasledovné sadzby dane za užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie skládky stavebného materiálu, paliva a pod. je 0,03 € za m2 a deň, počnúc
4. dňom uskladnenia. Osoba, ktorá vytvorí skládku pevného materiálu na verejnom
priestranstve je povinná do 3 dní požiadať obec o vydanie povolenia na užívanie verejného
priestranstva.
b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podnikanie /predajné stánky a pod./ v pásme:
I. - 1,82 € /m2.mesiac
II. - 1,09 € /m2.mesiac
c) za umiestnenie novinového stánku s plochou do 10 m2 sa stanovuje paušálna mesačná daň
18,25 €.
Za umiestnenie novinového stánku s plochou nad 10 m2 platia ustanovenia ods. 4. písm. b)
d) pre trhové stánky umiestnené na obecnom trhovisku sú dane stanovené v Trhovom poriadku
e) za umiestnenie zábavných zariadení /lunaparky, kolotoče, strelnice a pod./ 0,19 € za 1 m2 a deň
f) za užívanie verejného priestranstva pri chatách v rekreačnej oblasti Košiarny briežok a
Čingov 0,16 €/m2
5. Pri prekročení doby užívania verejného priestranstva, na ktoré bolo užívanie verejného
priestranstva povolené, alebo pri užívaní verejného priestranstva bez povolenia správcu dane,
zvyšuje sa sadzba dane až na desaťnásobok.
6. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného,
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa
neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
7. Zariadenia uvedené v ods. 4 môžu byť umiestnené na verejnom priestranstve len na základe
povolenia vydaného Obcou Smižany.
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8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti (vzor príloha č. 1 k VZN č.99)
9. Predĺženie doby užívania verejného priestranstva, prípadne zmeny, je užívateľ povinný oznámiť
pred uplynutím ukončenia užívania verejného priestranstva. (vzor príloha č. 1 k VZN č. 99)
Daňová povinnosť trvá až do dňa ukončenia užívania verejného priestranstva.
10. Vyrubená daň je splatná v splátkach a lehote určenej v rozhodnutí.

Článok IV.
Daň za ubytovanie
1. Registračná povinnosť
a) Poplatník dane je povinný registrovať sa u správcu dane pred začatím poskytovania odplatného
prechodného ubytovania (vzor príloha č. 2 k VZN č.99).
b) Poplatník dane je povinný viesť preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb v knihe
ubytovaných písomne alebo v elektronickej forme. V knihe ubytovaných vedenej písomne je
poplatník dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane na
registráciu do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Poplatník dane je povinný predložiť každú
ďalšiu knihu ubytovaných na registráciu pred uskutočnením prvého zápisu. Ak poplatník dane
vedie knihu ubytovaných v elektronickej forme, musí táto spĺňať požiadavky na predpísanú
evidenciu podľa ods. 1. d). Poplatník dane na používanie tejto formy knihy ubytovaných
vyžiada si súhlas správcu dane. K vyúčtovaniu dane za ubytovanie predloží výpis o ubytovaní
za príslušné zdaňovacie obdobie.
c) Poplatník dane je povinný viesť knihu ubytovaných zvlášť pre každé zariadenie. Poplatník
dane je povinný zapísať každého ubytovaného do knihy ubytovaných pri nástupe na
ubytovanie.
d) Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného, dátum narodenia
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- trvalý pobyt
- dátum príchodu a odchodu
- výška a dátum zaplatenej dane
- ŠPZ automobilu, ak ním ubytovaný pricestoval
- dôvod nevybratia dane (ods. 2. – číslo dokladu držiteľa preukazu ZŤP, ZŤP/S)
e) Poplatník dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo na Obecný úrad Smižany v lehote stanovenej vo výzve.
2. Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom
b) osoba do 15 rokov veku
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4. Sadzba dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení v obci Smižany činí 0,50 € za osobu a noc.
5. Poplatník dane je povinný si u správcu dane vyzdvihnúť bloky na vyberanie dane za ubytovanie a
tieto vyúčtovať správcovi dane. Nie je prípustné používať nespotrebované bloky za
predchádzajúci kalendárny rok. Nepoužité bloky je prevádzkovateľ zariadenia povinný vrátiť
najneskôr do 10 dní po skončení kalendárneho roka alebo ukončenia poskytovania odplatného
ubytovania.
6. Daň za ubytovanie je splatná na základe predloženého vyúčtovania na predpísanom tlačive
(príloha č. 3 k VZN č. 99):
- pri daňovej povinnosti do 100,- € vrátane za kalendárny rok do 30.12.bežného roka
- pri daňovej povinnosti nad 100,- € do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho
štvrťroka, okrem IV. štvrťroka kalendárneho roka, pre ktorý je určený deň splatnosti 30.12.
Správca dane následne môže vykonať kontrolu správnosti vyúčtovania a prípadne rozdiely z
vyúčtovania upraví rozhodnutím. Vyúčtované rozdiely sú splatné do 15 dní od právoplatnosti
rozhodnutia.
7. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný odviesť vybratú daň:
a) bezhotovostne - prevodným príkazom, prostredníctvom internetového bankovníctva alebo
priamo vkladom na účet obce – číslo účtu 0101391098 kód banky 0900 vedený v Slovenskej
sporiteľni, pobočka Smižany, variabilný symbol určený správcom dane
b) hotovostne:
- v pokladni Obecného úradu alebo
c) poštovou poukážkou na účet obce - číslo účtu 0101391098 kód banky 0900, vedený
v Slovenskej sporiteľni, pobočka Smižany, variabilný symbol určený správcom dane

Článok V.
Daň za predajné automaty
1. Sadzba dane za predajné automaty je:
a) 19,91 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov
tovaru
b) 39,83 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10
druhov tovaru
c) sadzba dane sa zvýši až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje
2. Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) výlučne cestovné lístky verejnej dopravy
b) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
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3. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
a podať daňové priznanie do 30 dní od začatia používania predajných automatov
4. Obec daň vyrubí rozhodnutím, v ktorom stanoví splatnosť a spôsob platenia.

Článok VI.
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 165,96 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov a každý
označiť štítkom na viditeľnom mieste s uvedením:
- názvu prevádzkovateľa, IČO a adresy umiestnenia prístroja
- dátum začatia prevádzky prístroja
- výrobné číslo, typ nevýherného hracieho prístroja
3. Prevádzkovateľ je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od začatia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov
4. Obec vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom stanoví jej splatnosť a spôsob platenia.

Článok VII.
Poplatok
(za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
1. Poplatok od poplatníka v stanovenej 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. 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 (ďalej len
„ poplatník“).
A. Sadzba poplatku
Sadzby poplatku na území obce sú nasledovné:
1. pre fyzickú osobu, 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 porastu:
a) vlastníka 110 l, 120 l zbernej nádoby:
7,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0205 € za osobu a kalendárny deň. Ako protihodnotu za
miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov,
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b) za prenajatú zbernú nádobu:
11,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0315 € za osobu a kalendárny deň
2.
a) pre poplatníkov – vlastníkov nehnuteľnosti na území katastra obce, ktorú užíva alebo je
oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý a
prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./ a u ktorých je
zabezpečený zvoz komunálneho odpadu v období od 1.4. do 31.10. v sume 6,74 € za osobu a rok
v prepočte 0,0315 € za osobu a kalendárny deň,
b) pre poplatníkov, u ktorých je zabezpečený zvoz komunálneho odpadu v období od 1.4. do 31.10.
s trvalým alebo prechodným pobytom na sumu 6,74 € za osobu a rok, v prepočte 0,0315 € za
osobu a kalendárny deň,
3.
a) pre podnikateľov, ktoré sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania a pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, využívajúcich množstvový zber:
Objem zbernej
nádoby v litroch

Frekvencia vývozu

110
110

1x za dva týždne
1x týždenne
osobitne dohodnutý
vývoz – za jeden
odvoz
1x za dva týždne
1x týždenne
2x týždenne

110
1100
1100
1100

Sadzba poplatku v € /
liter

Poplatok v € / rok

0,0170
0,0170

48,62
97,24

0,0170

1,87

0,0170
0,0170
0,0170

486,20
972,40
1 944,80

b) pre podnikateľov, ktoré sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania, a v mieste užívania nehnuteľnosti nemajú trvalý pobyt a pre právnické osoby, ktoré
sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie a u ktorých je zabezpečený zvoz komunálneho odpadu v období od 1.4. do 31.10.
kalendárneho roka:
- ak platiteľ ubytováva v ročnom priemere najmenej jednu osobu je poplatok 6,74 € za osobu
a rok, v prepočte 0,0315 € za osobu a kalendárny deň prepočítané podľa skutočnosti
predchádzajúceho roka zaokrúhlene na jedno desatinné miesto nadol
c) pre podnikateľov, ktoré sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania, a v mieste užívania nehnuteľnosti nemajú trvalý pobyt a pre právnické osoby, ktoré
sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie - ak platiteľ ubytováva v ročnom priemere najmenej jednu osobu a používa zbernú
nádobu o objeme 110 – 120 l je poplatok 7,50 € za osobu a rok, v prepočte 0,0205 € za osobu
a kalendárny deň prepočítané podľa skutočnosti predchádzajúceho roka zaokrúhlené na jedno
desatinné miesto nadol
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4. Ak poplatník poplatku uvedený v bode 1.a) vyprodukuje viac komunálneho odpadu ako má
zaplatený poplatok s protihodnotou obdŕžaných žetónov, je povinný zakúpiť si ďalšie žetóny na
vývoz odpadu v cene 1,80 €/ks.
5. Za odvoz vyseparovaného odpadu v príslušný deň patrí poplatníkovi poplatku 1 ks kartičky za
separovaný zber bez ohľadu na počet vriec vyseparovaného odpadu. Za 3 ks kartičiek zo
separovaného zberu môže si poplatník dane vymeniť bezplatne u správcu poplatku za komunálny
odpad alebo v pokladni obecného úradu 1 ks žetónu na vývoz komunálneho odpadu. Kartičky za
separovaný zber môžu byť vymenené za žetón na komunálny odpad iba v prípade, že poplatník
má vyrovnané splátky za poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady splatné
k požadovanému termínu výmeny kartičiek.
B. Vyrubenie poplatku
1. Poplatok podľa bodu A.1. na základe oznámenia (vzor tvorí prílohu č. 4 k VZN č. 99) vyrubí
Obec Smižany rozhodnutím.
2. Na vyúčtovanie poplatku podľa bodu A.3. uzavrie Obec Smižany s poplatníkom dohodu na
základe podaného oznámenia. (vzor tvorí prílohu č. 5 k VZN č .99)
C. Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby (0,0066 € na jeden liter komunálneho odpadu
prepočítaného na počet dní nároku na zníženie) na základe žiadosti a doloženia dokladov, ak sa
poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období na území obce.
Ako doklad sa požaduje predložiť náležité potvrdenie inštitúcie, ktorá potvrdí dobu trvania
pobytu mimo obce (pracovná zmluva nie je dostačujúcim dokladom).
2. Poplatok obec odpustí v plnej výške sadzby poplatku na osobu a deň za tie kalendárne dni, za
ktoré poplatník obci preukáže, že sa v obci nezdržiava viac ako 90 dní:
a) ak je fyzická osoba vo výkone trestu a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi ,
– potvrdenie o nástupe výkonu trestu a jeho ukončenie
b) ak je fyzická osoba prihlásená k prechodnému pobytu, zdržiava sa počas roka mimo obce a
túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – potvrdením o prihlásení k prechodnému
pobytu a súčasne potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste
c) ak je fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu a jej skutočný pobyt nie je známy potrebné doklady – správca dane vykoná kontrolu a vyhotoví úradný záznam (§44 zákona č.
563/2009 Z.z.)
d) ak fyzická osoba sa zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (kňazi, rehoľné sestry) a preukáže
túto skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o dobe trvania.
e) ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v sociálnych zariadeniach / domovy dôchodcov,
zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod./ preukáže túto skutočnosť potrebnými
dokladmi – potvrdenie o dobe trvania umiestnenia.
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3. Poplatok obec odpustí v rozsahu 90 dní v plnej výške sadzby poplatku na osobu a dní
(suma 1,84 € alebo 2,84 € podľa zbernej nádoby):
a) ak fyzická osoba je študentom na území SR a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi
– potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o dobe
zaplatenia za ubytovanie alebo zmluva o nájme
b) ak fyzická osoba je pracujúcim na území SR bez možnosti denného návratu do miesta
trvalého bydliska a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – kópia zmluvy alebo
potvrdenie o pobyte (ubytovaní) a potvrdenie o zamestnaní.
c) ak sa fyzická osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí a túto skutočnosť preukáže potrebnými
dokladmi – úradné potvrdenie o pobyte / napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva,
povolenie k pobytu , potvrdenie agentúry, pracovné povolenie a pod./
4. V príslušnom roku obec nevyrubuje poplatok u novonarodených detí po 2. októbri.
5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
6. Poplatník žiadosť na odpustenie alebo zníženie poplatku na príslušný rok preukazuje príslušnými
dokladmi do 30. novembra príslušného poplatkového obdobia. Správca dane na základe
posúdenia rozhodnutím oznámi zníženie resp. odpustenie poplatku a zaplatený preplatok vráti
v lehote 15 dní od vyhotovenia rozhodnutia.
7. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. Ak príslušné doklady nie sú v slovenskom
alebo českom jazyku, je potrebné doložiť k dokladom aj preklad. Žiaden doklad na zníženie
alebo odpustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
8. V prípadoch, že poplatník predložil v sledovanom roku obecnému úradu doklady preukazujúce
opodstatnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku, tieto doklady môžu byť podkladom pre
zníženie alebo odpustenie poplatku i v nasledujúcom roku, ak dostatočne preukazujú skutočnosti
pre zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca má právo požiadať poplatníka o prípadné
doplnenie dokladov.
9. Správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade zistenia
uvedenia nepravdivých údajov zruší už poskytnutú úľavu u poplatku a uplatní sankčný postih
podľa príslušných právnych predpisov.
10. Na plnenie oznamovacej povinnosti fyzických osôb správca dane odporúča použiť tlačivo – vzor
príloha č. 4 a č. 6 k VZN č. 99.
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Článok VIII.
Spoločné ustanovenia
1. Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach miestnych daní a poplatku
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku v znení neskorších zmien
a doplnkov a pri správe daní a poplatkov podľa zákona č. 563.2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov. Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva
Obec Smižany. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú zamestnanci
oddelenia finančného a správy daní.
2. Daň, splátka a pomerná časť dane podľa tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty
nadol.
3. Správca dane určuje, že v úhrne dane a v úhrne poplatok nižší ako 3,00 € nebude vyrubovať ani
vyberať.
4. Ak si daňovník nesplní niektorú z registračných a oznamovacích povinnosti vyplývajúcich
z ustanovení tohto VZN alebo nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote alebo nedodrží
lehotu určenú správcom dane, obec uloží pokutu podľa § 155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok). Za nezaplatenie alebo neodvedenie dane v stanovenej výške a lehote
vyrubí správca dane úrok z omeškania podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok).

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku č. 99 bolo schválené na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012, prijaté uznesenie č. 292/24/2012.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 99 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

Článok X.
Zrušovacie ustanovenie
1. Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 82 o dani z nehnuteľnosti vrátane dodatku č. 1.
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 83 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
vrátane dodatku č. 1

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
Návrh VZN: vyvesený dňa 28.11.2012
zvesený dňa 28.12.2012
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Príloha č. l VZN č. 99

O z n á m e n i e vzniku* zániku* zmeny*
daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
1. Daňovník – fyzická osoba (občan)
Meno a priezvisko fyz. osoby ..................................................................................................
Rodné číslo ..............................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ...........................................................................................................
Kontaktné údaje (tel., fax, e-mail) ..........................................................................................
2. Daňovník – fyzická osoba (podnikateľ)
- právnická osoba
Názov alebo obchodné meno : ..................................................................................................
Miesto podnikania alebo sídlo daňovníka: ...............................................................................
IČO:
Kontakt: tel., fax, mail ..............................................................................................................
Týmto oznamujem správcovi dane Obec Smižany vznik* / zánik* daňovej povinnosti k
dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
Deň vzniku* zániku* zmena * daňovej povinnosti..................................................................
Predpokladaná doba užívania verejného priestranstva do........................................................
Osobitný spôsob a miesto užívania ..........................................................................................
...................................................................................................................................................
Výmera užívaného verejného priestranstva ................ m2
Číslo parcely užívaného verejného priestranstva....................................................................

V Smižanoch .........................................
..................................................................
podpis daňovníka

Poznámka:
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti. Ak daňovník neoznámi správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká.
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príloha č.2 k VZN č. 99

Obec Smižany

Registračný list k dani za ubytovanie
vznik

zmena

zánik

* nehodiace sa preškrtnite

Ku dňu: ...........................

VS : ............................
/vyplní správca dane/

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa :
.................................................................................................................................................................
Adresa, ulica, číslo, PSČ :
.................................................................................................................................................................
IČO: .............................

DIČ .........................

Banka .................................

Názov
ubytovacieho
zariadenia

číslo účtu ...............................................

1.

2.

kód banky ...................

3.

Kategória zariadenia
Ubytovacia kapacita
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia
prevádzkovania
Dátum ukončenia
prevádzkovania
Zodpovedná osoba
/meno, priezvisko,funkcia /

Číslo telefónu
V Smižanoch........................

.....................................................................
podpis a pečiatka zodpovednej osoby
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príloha č.3 k VZN č. 99

Obec Smižany

Daňové priznanie k dani za ubytovanie za .... štvrťrok 20.......
VS :..................................
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa :
...................................................................................................................................................................
Adresa, ulica, číslo, PSČ :
....................................................................................................................................................................
IČO: ............................. DIČ .........................
Banka .................................

číslo účtu ................................

Názov ubytovacieho zariadenia

kód banky ............................

1.

2.

3.

Kategória zariadenia
Ubytovacia kapacita
Adresa – ulica, číslo, PSČ

Zodpovedná osoba
/meno, priezvisko,funkcia /
Číslo telefónu
1. Ubytovaní

- celkom
- z toho - Slováci
- cudzinci
2. Počet prenocovaní - celkom
- z toho - Slováci
- cudzinci
3. Počet oslobodených - celkom
- z toho - deti do ........
4. Počet ubytovaných s daň. povinnosťou
5. Počet prenocovaní podliehajúcich daň.
povinnosti
6. Daňová povinnosť

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte na číslo účtu
0101391098/0900 , VS .......................... KS 1148 alebo v hotovosti do pokladne OcÚ v Smižanoch
najneskôr do 15 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka.
Vyhlasujem , že všetky údaje v uvedenom daňovom priznaní sú správne a úplné .
V Smižanoch........................
.....................................................................
podpis a pečiatka zodpovednej osoby
Poznámka: Daň za ubytovanie je potrebné za IV. štvrťrok zúčtovať a zaplatiť do 30.12.
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Príloha č. 4 k VZN č. 99

OBEC Smižany
Oznamovacia povinnosť
k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
Platiteľ poplatku:
Meno.............................Priezvisko....................................Rodné číslo....................................
Identifikácia nehnuteľnosti, v ktorej má fyzická osoba trvalý alebo prechodný pobyt:
Ulica:.....................................orientačné číslo:................súpisné číslo:.....................................
Oznamovaciu povinnosť má:
Vlastník

nájomca

vlastní za nájomcu

Doplňujúce údaje o byte slúžiacom na bývanie: číslo bytu:....................................

Ostatní poplatníci:
Meno
Priezvisko

rod.číslo

pobyt
T=trvalý

Podpis
poplatníka

dátum zmeny

P=prechodný

1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................
Nepovinné údaje:
Telef................................. fax ................................... e-mail:............................................
Adresa platiteľa: (kontaktná adresa, na ktorú má správca dane vyrubiť poplatok):
priezvisko ....................... meno....................ulica.............................mesto.................PSČ.........
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov.

V Smižanoch dňa..........................
.............................................................
Podpis platiteľa poplatku
Poznámka:
Poplatník je povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
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Príloha č. 5 k VZN č. 99

Obec Smižany
Obec ( adresa sídla )

Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
zastúpená Ing. Michal Kotrady, starosta obce

IČO: 00691721
DIČ: 2020715554

I. Poplatník / správca, zástupca
PO

/

Telefón

FO

Obchodné meno / Meno a priezvisko
Sídlo firmy

/ Adresa

IČO
Celkový počet osôb
v prevádzke* / v nehnuteľnosti

*uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb

Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Smižany č. ........... o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uzatvára poplatník a Obec Smižany dohodu o
zmene vývozu*

vývoze*

ukončení vývozu*

* nehodiace sa preškrtnite

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu
odpadov na území Obce Smižany nasledovne:
Adresa umiestnenia*
zbernej nádoby

SPOLU

Objem*
zbernej
nádoby

-

Počet*
nádob

komunálnych odpadov a drobných stavebných

Frekvencia*
vývozu

Sadzba**
poplatku
v € /l

Počet**
vývozov

Výška**
poplatku

-

-

-

-

-

* vypĺňa poplatník - väčší počet prevádzok uviesť v prílohe

** vypĺňa správca poplatku

V Smižanoch dňa ...........................

Dňa .................................

......................................................
poplatník
pečiatka, podpis

................... .......................
správca poplatku
pečiatka, podpis

podať v dvoch origináloch!
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Celková**
výška
poplatku

Príloha č. 6 VZN č. 99

Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul: ...............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...........................................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Podpísaný...................................................................................................................................................
( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu)
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
oznamujem
obci Smižany, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V .......................................... dňa .....................................

podpis poplatníka:

17

