Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Žemberovce v zmysle §4 ods.3 písm. c), §6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
§ 29, § 43, § 51, § 59, § 78, § 79, § 82, § 83, § 98, § 99e ods.9 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e a v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Základné ustanovenie
1/ Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach podľa § 11 ods. 4. písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
r o z h o d l o v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , že obec Žemberovce
na území obce s účinnosťou od 1. januára 2017 u k l a d á nasledovné miestne dane:
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len
„ poplatok“
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní
(okrem dane z nehnuteľností) a určenie náležitostí poplatku na území obce
Žemberovce.
Časť I.
Daň za psa
§2
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 7 €.
§3
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že od dane za psa oslobodzuje:
- psa, ktorého vlastníkom je fyzická osoba, ktorá v predchádzajúcom
kalendárnom roku dovŕšila 70 rokov veku a na adrese jej trvalého bydliska nie
je nikto iný prihlásený na trvalý pobyt. Spôsob preukázania: údaje z evidencie
obyvateľov
- psa, ktorého si daňovník osvojil, nadobudol z útulku psov
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Časť II.
Daň za ubytovanie
§4
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti
1/ Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane Oznámenie k dani za
ubytovanie a predložiť ho do 30 dní odo dňa začatia činnosti.
2/ Ak nastanú zmeny v daňovej povinnosti, je platiteľ dane povinný písomne túto
skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. .
3/ Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný najneskôr do 30
dní po skončení poskytovania prechodného odplatného ubytovania, túto skutočnosť
oznámiť správcovi dane.
§5
Sadzba dane za ubytovanie
1/ Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 eura na osobu a prenocovanie.
2/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§6
Rozsah a spôsob vedenia evidencie dane za ubytovanie
1/ Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísané všetky osoby vrátane
detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne mená a priezviská všetkých
ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, deň príchodu a deň odchodu
ubytovaného, výšku zaplatenej dane a dôvod neplatenia dane v prípade, ak ide o osobu
oslobodenú.
2/ Údaje uvedené v ods. 1 je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa daňovníka,
okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu daňovníka je povinný platiteľ
vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po jeho odchode.
3/ Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu podľa ods.1
za účelom overenia správnosti odvodu dane z ubytovania.
§7
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti
1/ Platiteľ dane poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení je
povinný sa zaregistrovať na Obecnom úrade Žemberovce najneskôr v deň začatia
činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb prechodného ubytovania. Oznámenie
o registrácii bude obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, umiestnenie zariadenia,
v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, termín začatia poskytovania
služieb.
2/ Platiteľ dane poskytujúci prechodné odplatné ubytovanie v ubytovacom zariadení je
povinný najneskôr do 30 dní po skončení poskytovania prechodného odplatného
ubytovania túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie o skončení
poskytovania prechodného odplatného ubytovania bude obsahovať identifikačné údaje
platiteľa dane, označenie zariadenia, kde sa ubytovanie poskytovalo a termín ukončenia
poskytovania odplatného prechodného ubytovania.
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§8
Spôsob vyberania dane za ubytovanie
1/ Daň je splatná do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.
2/ Platiteľ je ďalej povinný :
a) predkladať Obecnému úradu v Žemberovciach v termíne do 15 dní od skončenia
mesiaca mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie,
b) vybratú daň poukázať na účet Obce Žemberovce, najneskôr do 15 dní od ukončenia
mesiaca. Vybratú daň platiteľ dane zaplatí bezhotovostnou formou prevodom z účtu
alebo v hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade Žemberovce.
§9
Oslobodenie od dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie týmto
daňovníkom:
a/ nevidomej osobe a jej sprievodcovi, držiteľovi preukazu ZŤP/S a jej sprievodcovi,
držiteľovi preukazu ZŤP a osobe poberajúcej invalidný dôchodok,
b/ daňovníkom, ktorí sa ubytujú v zariadeniach formou organizovaných zájazdov pre
deti, školy.
Časť III.
Daň za predajné automaty
§ 10
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 11
Rozsah a spôsob vedenia evidencie predajných automatov
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu predajných automatov, výrobné čísla
automatov, dátum začatia prevádzkovania, označenie prevádzky a miesta kde je automat
umiestnený a identifikačné údaje prevádzkovateľa
Časť IV.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 12
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 100 eur za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
§ 13
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1/ Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov
v písomnej alebo v elektronickej forme v rozsahu údajov:
a) názov a výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja.
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania)
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§ 14
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacie obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje je kalendárny rok.
Časť V.
Poplatok
§ 15
Množstvový zber komunálneho odpadu
1/ Pri množstvovom zbere pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa
ustanovuje, že poplatok bude vyrubený formou výmeru, ktorý bude mať náležitosti
rozhodnutia v zmysle daňového poriadku.
2/ Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber správca upraví rozhodnutím,
na základe oznámenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene
frekvencie odvozu, objemu a počtu zberných nádob .
3/ Obec Žemberovce stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,035 € za 1 liter
komunálnych odpadov.
. § 16
Množstvový zber drobného stavebného odpadu
1/ Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu pre fyzické osoby je poplatok
stanovený vo výške 0,015 € za 1 kg, ktorý zaplatia poplatníci podľa vyvezeného množstva
v hotovosti do pokladne obce.
§ 17
Poplatok za komunálne odpady pre fyzické osoby
1/ Obec Žemberovce stanovuje sadzbu poplatku 0,0411 € na osobu a kalendárny deň
v prípadoch , na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
§ 18
Splatnosť poplatku
1/ Obec Žemberovce vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie
2/ Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe
rozhodnutia vydaného správcom poplatku.
3/ Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber môžu poplatok uhradiť na základe
rozhodnutia správcom poplatku:
- hotovostnou platbou do výšky 300 € priamo do pokladne Obecného úradu
- bezhotovostným prevodom alebo
- hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
§19
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v dôsledku odhlásenia sa z trvalého
pobytu alebo z prechodného pobytu na území obce, prevodu alebo prechodu vlastníctva
nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce do vlastníctva inej osoby, zániku práva
užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, zániku práva užívať nehnuteľnosť na
účely podnikania.
2/ Skutočnosti uvedené v ods.1 poplatník preukáže najmä: listom vlastníctva, dokladom
o ukončení nájmu, oznámením o zrušení prevádzky na území obce, úmrtným listom a pod.
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§ 20
Zníženie poplatku
1/ Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe
v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Žemberovce.
2/ Podkladmi pre zníženie poplatku o 50 % sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka resp. spolu posudzovaných osôb mimo územia obce
Žemberovce. Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže každoročne najmä týmito dokladmi:
- potvrdenie o pobyte mimo obce Žemberovce na území SR, potvrdenie od
zamestnávateľa, agentúry, pracovná zmluva, doklad o ubytovaní v mieste
výkonu práce, potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
o ubytovaní, nájomná zmluva.
- preukaz ZŤP, ZŤPS fyzickej osoby alebo doklad o prevažne alebo úplne
bezvládnej osobe
§ 21
Odpustenie poplatku
1/ Obec Žemberovce poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval dlhodobo na území obce.
2/ Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka resp. spolu posudzovaných osôb mimo územia obce
Žemberovce.
Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže najmä týmito podkladmi:
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
- potvrdenie nápravnovýchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
3/ Za podklad pre odpustenie poplatku za poplatníkov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú
na území obce, bude čestné prehlásenie blízkych osôb.
4/ Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku , je povinný podať
písomne na Obecný úrad v Žemberovciach žiadosť o odpustenie spolu s podkladmi, ktoré
odôvodňujú odpustenie poplatku na kalendárny rok.
5/ Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na odpustenie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Časť VI.
§ 22
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa
vzťahuje postup podľa v tom období platných nariadení.
Zavedený žetónový systém zostáva nezmenený.
2/ Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Žemberovce
č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady uznieslo dňa 15. decembra 2016.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č.2/2016 nadobúda účinnosť
01.01.2017.
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4/ V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
/ daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
5/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Žemberovce sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č.1/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Ján K a l m a n
starosta obce Žemberovce

Vyvesené dňa: 25.11.2016
Zvesené dňa:
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