Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Stará Lesná: 26.11.2020
VZN schválené Obec. zastupiteľstvom obce Stará Lesná dňa 14.12.2020 uznesením č. 63/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Stará Lesná dňa: 15.12.2020
VZN zverejnené na internetovej stránke obce Stará Lesná dňa 15.12.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Lesná na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 Stará Lesná toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Stará Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§1
Všeobecné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením / ďalej len VZN/ obec Stará Lesná:
a/ ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b/ určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c/ ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a
odpustenie poplatku.

§2
Miestne dane
1. Obec Stará Lesná na svojom území ukladá tieto miestne dane :
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a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Stará Lesná na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len poplatok).

§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov

§4
Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o
miestnych daniach“.
1. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty za 1 m2.
2. Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona
určuje nasledovne:
Hodnota pozemku v k.ú.
Stará Lesná EUR/m2

Sadzba dane

a) orná pôda

0,1208

0,60 % zo základu dane

b) trvale trávnaté porasty

0,0272

0,60 % zo základu dane

c) záhrady

1,32

0,60 % zo základu dane

d) zastavané plochy a nádvoria

1,32

0,60 % zo základu dane

e) ostatné plochy

1,32

0,60 % zo základu dane

f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

1,32

0,50 % zo základu dane

g) stavebné pozemky

13,27

0,70 % zo základu dane

Druh pozemku
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h) pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná
stanica, predajný stánok

13,27

0,50 % zo základu dane

§5
Daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Stará Lesná, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojených so zemou pevným
základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, alebo stavby, ktoré sa skutočne
užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
4. Správca dane v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane zo stavieb v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
5. a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
0,10 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
poľnohospodárskej produkcie, vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,08 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
0,30 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov
0,20 €/m2
e) stavby hromadných garáži postavených pod zemou
0,20 €/m2
f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na administratívu
0,50 €/m2
g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,50 €/m2
h) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až g)
0,50 €/m2
6. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo
výške 0,03 EUR, okrem prvého nadzemného podlažia.
7. Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach.

§6
Daň z bytov a nebytových priestorov
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1. Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestorov v bytovom dome na území obce
Stará Lesná, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva
fyzické alebo právnické osoby. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako na bývanie, sa na účely tohto zákona
považuje za nebytový priestor.
2. Základom dane z bytových a nebytových priestorov je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2.
3. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytu a nebytového priestoru v obci Stará Lesná
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:
a) byt
0,20 Eur
b) nebytový priestor
0,20 Eur
c) nebytový priestor určený na podnikanie
1,00 Eur
4. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov a nebytových
priestorov.

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje tieto pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky v chránených areáloch, prírodných pamiatok a vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
2. Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov o 50 % v týchto prípadoch:
a) stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku (predloží doklady v zmysle platnej
legislatívy),
b) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie.
§8
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím,
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c) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,- €.
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
4. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti podľa prílohy č. 1
k VZN.

§ 10
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je 0,20 €.
2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu
ich splatnosti v rozhodnutí.

§ 11
Daň za ubytovanie
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1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, penzión, apartmánový dom, ubytovacie zariadenie
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, kemping, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré
účely.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.

§ 12
Vyberanie dane a sadzba dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2. Sadzbu dane za ubytovanie je 1,00 EUR za osobu a prenocovanie.
3. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov.

§ 13
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik, zmenu a zánik daňovej povinnosti obci do
30 dní od vzniku, zmeny alebo zániku daňovej povinnosti podľa prílohy VZN č. 3.
1. Po splnení oznamovacej povinnosti správca dane oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo,
ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch súvisiacich s predmetnou
daňou.
2. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu hostí (kniha ubytovaných hostí) a to v písomnej
alebo elektronickej forme, ktorá musí minimálne obsahovať:
a) meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt
b) dátum narodenia u osôb, ktoré žiadajú oslobodenie od dane z titulu veku
c) číslo preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S u osôb, ktoré žiadajú oslobodenie od
dane z titulu zdravotného postihnutia
d) dátum príchodu a odchodu (počíta sa deň príchodu aj odchodu)
e) počet prenocovaní
f) dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa § 12, č. 3.
3. V prípade, že má platiteľ dane viac ubytovacích zariadení na území obce, je povinný viesť
za každé zariadenie samostatnú evidenciu.

§ 14
Spôsob platenia a odvodu dane za ubytovanie
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1. Platiteľ dane vydá daňovníkovi doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom uvedie
názov zariadenia, sadzbu dane na osobu a prenocovanie podľa platného všeobecne
záväzného nariadenia obce, počet osôb, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za
ubytovanie.
2. Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane:
a) prevádzka do 20 lôžok – do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom
bola daň vybratá a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb,
b) prevádzka nad 20 lôžok – do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
daň vybratá a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb.
3. Vyplnené hlásenie /príloha č. 4 VZN/ je možné zasielať aj elektronicky na e-mailové adresy
uvedené na stránkach obce.
4. Daň za ubytovanie je platiteľ dane povinný v stanovenej lehote odviesť:
a) v hotovosti do pokladne správcu dane (len ak suma nepresiahne 300,- €),
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený vo VÚB Poprad,
IBAN SK73 0200 0000 0000 29026562,
variabilný symbol: XYYYY4, kde X je mesiac, alebo štvrťrok, za ktorý bola daň
vybratá; YYYY je rok, za ktorý bola daň vybratá;
špecifický symbol: pridelené evidenčné číslo platiteľa dane.

§15
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce
Stará Lesná, hlavný kontrolór obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

§ 16
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti.
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.

§ 17
Sadzba dane
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Sadzba dane je:
a) 120,- € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok
b) 24,- € za jeden mechanický prístroj (biliard, stolný futbal) a kalendárny rok
c) 100,- € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti a spôsob vedenie evidencie pre účely dane
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani daňovník
predloží podľa prílohy VZN č. 2.
2. Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte
prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov
musí obsahovať:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
d) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
e) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
f) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Poplatok
§ 19
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady (okrem elektro odpadov) a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uvedený v § 77 ods.
2, písm. a) až c).
3. Poplatníkom nie je osoba uvedená v § 77 ods. 4 písm. a) až e).

§ 20
Sadzba poplatku
1. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
a) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci,
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b) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, ktoré vlastnia chalupu, chatu,
apartmán a ostatné trvale neobývané nehnuteľnosti na území obce a nie sú využívané na
poskytovanie odplatného prechodného ubytovania, pričom do poplatku sa započítava 210
kalendárnych dní a poplatok je v celkovej ročnej výške 11,50 € za nehnuteľnosť,
c) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí prevádzkujú krátkodobé
ubytovanie v súkromní do 6 lôžok; do poplatku sa započítava 210 kalendárnych dní
a počet osôb podľa počtu lôžok; poplatok je v celkovej ročnej výške 11,50 € za osobu.
2. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený množstvový zber:
a) 70,- € za 110 l odpadovú nádobu a kalendárny rok
b) 130,- € za 240 l odpadovú nádobu a kalendárny rok
c) 600,- € za 1100 l odpadovú nádobu a kalendárny rok
Počet a objem zberných nádob je určený v § 5 a 6 VZN 5/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stará Lesná.

§ 21
Oznamovacia povinnosť
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik, zmenu alebo
zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej
povinnosti..
3. Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 22
Zníženie a odpustenie poplatku
1.

Obec na základe oznámenia poplatníka poplatok zníži alebo odpustí, ak poplatník preukáže,
že sa v určenom období viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval
na území obce. Obec požaduje k žiadosti doložiť tieto podklady:
a) pri zdržiavaní sa na inom mieste v Slovenskej republike je podkladom potvrdenie o
zaplatení poplatku v inej obci za dané zdaňovacie obdobie – zníženie poplatku o 100
%,
b) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom pracovná zmluva, potvrdenie alebo iný
doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky alebo
potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, alebo potvrdenie o
dlhodobom ubytovaní v zahraničí, alebo iný relevantný doklad preukazujúci dlhodobý
pobyt mimo územia SR - zníženie poplatku o 100 %,
c) pri štúdiu na zahraničnej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy na príslušný
kalendárny rok – zníženie poplatku o 100 %,
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2.

d) pri dennom štúdiu študentov študujúcich mimo obce, s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich, je podkladom potvrdenie o návšteve školy na príslušný kalendárny
rok; obec uzná na základe podkladu 160 dní zdržiavania sa v obci,
e) potvrdenie zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia sociálnej starostlivosti,
domova dôchodcov, zariadenia na výkon odňatia slobody, detského domova a pod. –
zníženie poplatku o 100 %,
f) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú
ubytovaní mimo obec, je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo obce,
prípadne potvrdenie o ubytovaní mimo obce; obec uzná na základe tohto podkladu 80
dní zdržiavania sa na území obce,
Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie v príslušnom zdaňovacom období v lehote do
30 dní od vzniku povinnosti platiť poplatok.

§ 23
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1.

2.

Obec vráti do 30 dní od prijatia písomnej žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia za podmienky, že poplatník nie je dlžníkom obce.
Obec vráti poplatok podľa odseku 1 len v prípade, ak suma vrátenia prevýši 3 €, nižšiu
sumu obec nevracia.

§ 24
Spoločné ustanovenia
1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k uvedeným daniam, alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k
tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.
3. Daň z nehnuteľností, daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
4. Pri dohode spoluvlastníkov obec vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý
podal príslušné daňové priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z
manželov, ktorý podľa daňové priznanie.
5. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Splátky dane sú splatné
v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.
6. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie
alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
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7. Správca dane nebude vyrubovať daň z nehnuteľností nižšiu ako 3 €.
8. Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad možno zmeniť sadzby
v prípadoch, v ktorých sa žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu
uplatnenia zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník
preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 25
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Stará Lesná č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021.
V Starej Lesnej, dňa 19.11.2020
Ľubomír Lauf
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN o miestnych daniach

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva
Daňovník – fyzická osoba
priezvisko, titul:

Daňovník – právnická osoba,
fyzická osoba podnikateľ Meno,
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania

Dátum narodenia:

IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,

adresa trvalého pobytu:
oznamuje správcovi dane Obci Stará Lesná *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva
*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva
výmera osobitného užívaného verejného priestranstva v m2 .................................... na
pozemku par. č. ...................
osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:
- * umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
- * umiestnenie predajného zariadenia
- * umiestnenie stavebného zariadenia
- * umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo
vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
- * umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
- *trvalé parkovanie vozidla
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.
V ....................... dňa ...........................
........................................................
podpis daňovníka
*čo sa hodí podčiarknuť

12

.

Príloha č. 2 k VZN o miestnych daniach

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie
prístroje
Daňovník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ Obchodné
meno alebo názov:
Sídlo, miesto podnikania
IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu:
oznamuje správcovi dane Obci Stará Lesná *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
názov prevádzky, v ktorej je umiestnený nevýherný hrací prístroj
počet umiestnených nevýherných hracích prístrojov
*deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
*deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
k tomuto písomnému oznámeniu daňovník je povinný v prílohe predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú nevýherné hracie prístroje
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.
V ....................... dňa .............................
........................................................
pečiatka a podpis daňovníka
Príloha:
* čo sa hodí podčiarknuť
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Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach

Oznámenie *vzniku, *zmeny,*zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Platiteľ dane - prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje
Fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:

Právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania:

Adresa ubytovacieho zariadenia:

Adresa ubytovacieho zariadenia:

Dátum narodenia:

IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,

Kontaktné údaje – tel. číslo, e-mail:

Kontaktné údaje – tel. číslo, e-mail:

oznamuje správcovi dane obci Stará Lesná *vznik, *zmenu, *zánik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie:

ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok):
*deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:
*deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:
Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.

V ....................... dňa .............................

........................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane
*čo sa hodí podčiarknuť

14

Príloha č. 4 k VZN o miestnych daniach

Obec Stará Lesná Obecný úrad Stará Lesná, Hlavná 29, 059 52 Stará Lesná
Hlásenie o počte ubytovaných a prenocovaných hostí
za mesiac.......................20..... /................štvrťrok 20..... *)
evidenčné číslo platiteľa dane .................................
Údaje o daňovníkovi – PRÁVNICKÁ OSOBA, FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno – neskrátený názov
organizácie
Sídlo – adresa vrátane PSČ
Štatutárny zástupca
IČO
Telefónny kontakt, e-mail
Údaje o daňovníkovi – FYZICKÁ OSOBA
Titul, meno a priezvisko
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu vrátane PSČ
Adresa prechodného pobytu, ak má
daňovník trvalý pobyt mimo obce
Telefónny kontakt, e-mail
Údaje o ubytovacom zariadení
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa ubytovacieho zariadenia
Údaje o počte ubytovaných a daňová povinnosť
Počet
Počet
Počet osôb
všetkých
všetkých
oslobodených
hostí
prenocovaní
od dane

Počet prenocovaní
osôb oslobodených
od dane

Daňová
povinnosť v €

Platiteľ dane potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné dôsledky,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
V prípade bezhotovostného prevodu: Uhradené na účet obce IBAN: SK73 0200 0000 0000 2902 6562
dňa ....................................

Dátum: ...................
.........................................................................
meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby

..............................................
pečiatka a podpis

*) Nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 5 VZN o miestnych daniach
OZNÁMENIE
VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU K MIESTNEMU POPLATKU
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 a platného VZN obce Stará Lesná

FYZICKÉ OSOBY - OBČANIA
I. ODDIEL – Poplatník, ktorý plní povinnosti poplatníka za osoby uvedené v oddiele III
Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................................................................
Rodné číslo: ...................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................................
Adresa nehnuteľnosti /ak je iná ako trvalý pobyt/: ....................................................................................
Poštová adresa /ak je iná ako adresa trvalého pobytu/:
.........................................................................................................................................................................
Telefón:............................................... e-mail: .............................................................................................
Počet lôžok /pri poskytovaní odplatného prechodného ubytovania/: ....................................................
II. ODDIEL – Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Vznik *) dátum vzniku ...................... dôvod ............................................................................................
Zánik *)

dátum zániku ...................... dôvod .............................................................................................

Zmena *) dátum zmeny ...................... dôvod .............................................................................................
III. ODDIEL – Poplatníci, za ktorých v zmysle § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení zmien
a doplnkov prevzal plnenie povinností a za ktorých oznamuje uvedené skutočnosti
Priezvisko
Meno
Rodné číslo
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IV. ODDIEL – Oznámenie o zániku prevzatej povinnosti za poplatníkov
Priezvisko
Meno

Rodné číslo

Vyhlasujem, že všetky údaje v oznámení sú pravdivé a úplné.

Dátum:...............................

Podpis platiteľa poplatku..............................................................

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť do 30 dní od vzniku, zmeny a zániku
poplatkovej povinnosti.
*) vyhovujúce zakrúžkovať
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Príloha č. 6 VZN o miestnych daniach

OZNÁMENIE
VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU K MIESTNEMU POLATKU
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 a platného VZN obce Stará Lesná

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

Dátum od:.........................

vznik

□

zánik

□

zmena

□

 Údaje o poplatníkovi :

Obchodné meno: ............................................................................................................. .......................................
Sídlo: ............................................................................................................................. ...........................................
IČO: ................................................

Dátum narodenia: ................................................. (vyplní len FO)

Telefón:.....................................

e-mail: ...........................................................................................

Adresa na doručovanie písomností: ........................................................................................................
 Meno a adresa štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...........................................................................................................................
Telefón:............................................... e-mail: ........................................................................................
Údaje o nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo má oprávnenie užívať na území obce Stará Lesná

vlastník

□

správca

□

nájomca

□

 Poplatok za odpad z prevádzkarne (pobočky a pod.) a inej nehnuteľnosti

Názov prevádzky:.......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Predmet činnosti: .......................................................................................................................
 Údaje o vlastníkovi prevádzkarne ( pobočky a pod.) a inej nehnuteľnosti:
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
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 Systém zberu *):

a)

množstvový zber
DRUH NÁDOBY

CYKLIČNOSŤ ODVOZU

Kuka nádoba 110 l

52 x ročne

Kuka nádoba 240 l

52 x ročne

MOK 1100 l

52 x ročne

 Zmena poplatkovej povinnosti:

názvu □

POČET NÁDOB

adresy prevádzkarne □

adresy sídla □

Predchádzajúci názov : ..........................................................................................................................
Nový názov : .........................................................................................................................................
Predchádzajúca adresa: ..........................................................................................................................
Nová adresa: ..........................................................................................................................................
 Zánik poplatkovej povinnosti / Dôvod zániku / Dátum zániku

Zánik prevádzkarne: ...............................................................................................................................
 Vyhlásenie poplatníka:
Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:...............................

.......................................................
podpis štatutárneho orgánu a pečiatka

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť do 30 dní od vzniku, zmeny a zániku
poplatkovej povinnosti.
*) vyhovujúce zakrúžkovať
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